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Referat af bestyrelsesmøde 
 

onsdag d. 22. maj 2013 
 

Tilstede: Thomas T, Kristine, Brian, Heidi, Hanne, Connie, Jeanette,  AB, PT, JJ, PS, LA 
Fraværende: Thomas S 

 
 
Dagsorden  
 
Temadrøftelse:        
Linjerne i indskolingen. Bestyrelsen har ønsket at drøfte linjerne i indskolingen med fokus på den 
forskellighed der er. Der kommer et kort oplæg om de rammer linjerne begge har + 2 korte indlæg fra 
forældre i bestyrelsen. Derefter er der debat.    
 
Bestyrelsen tager indskoling op som et ordinært punkt. Der ønskes en mere ensartet indskoling. LA i 
praktik i indskolingen. Bestyrelsen skal principielt forholde sig til den nye skolereform. Kommende 
tiltag skal ses i sammenhænge mellem alle de nye udefrakommende reformer, aftaler osv. 
 
 
b) Godkendelse af referat april 2013 
Godkendt 
      
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet   

Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget 
på punktet. 
Årshjul 2013/2014(bilag) 
 

Nyt fra formanden: Har været til rådmandsmøde omkring den nye skolereform. Blandet grupper med 
skoleledelser, rådmand, bestyrelser. Input til rådmanden, som vil gentage denne type møde om ca. et 
halvt år. 
 
Nyt fra ledelsen: Skoleårets planlægning er i fuld gang. Vi mangler fire uger, så der er travlt pt. Nye 
børnehaveklasser er ved at blive dannet - 65 børn på vej ind. Sammenlægningen på 1. årgang er også 
i gang - ventes færdigt sidst i maj. PS læner sig meget op ad børnehaveklasselederne. 
9. årgang planlægger sidste skoledag i samarbejde med IU og PS. 
Camp lignende aktiviteter for kommende 5. årgang, som boost til det, som ny i udskolingen. 
Linjer i udskoling i vinterhalvåret for 7.-8. Klasse 
Nyt fra SFO: Forberedelser af lejr 4. årgang er i fuld gang. 
Eksperimenteret med Wellnesaften for pigerne. Fodboldarrangement AGF-AAB mest for drengene. 
Super god aften. 
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Kristian, ny fritidspæd. leder Bjørnshøjer startet. 
10 nye peereducatorer er på vej til at blive uddannet. Skal være med i børne-OL for at lære børnene 
at kende inden skolestart  
SFO har slået 6 stillinger op som lektiehjælpere - primært rettet mod kommende 9. klasseselever  
 
Nyt fra Støtteforeningen: Gode initiativer. 8. juni loppemarked. Børn kan sælge deres egne "lopper" 
og få pengene for dem, mens forældre kan aflevere "lopper" til støtteforeningen, der samler penge ind 
til gode børnemiljøer i 8380. 
Fællesrådet: Der er faktisk plads til to personer fra skolebestyrelsen i Fællesrådet. Heidi blev 
foreslået som ekstramedlem sammen med Connie - også som repræsentant for støtteforeningen. 
Natteravnene fattes medlemmer. Opfordre til at skrive til Preben, der kan formidle noget på 
forældreintra. 
 
Årshjul blev præsenteret. Notér venligst datoerne, indhold ikke bestemt endnu. 

 
 
2) Årsberetning   
En videre drøftelse af form og indhold på årsberetning. 
Følgende punkter kan være med i beretningen: 
-Møde med kl.forældreråd – Ny pæd. Leder – ny fritidspæd.leder – seminar- 4-årige valgperioder –
temaer i bestyrelsen – støtteforening – Møde rådmand – luciaoptog  - seminar(sundhedspol) 
(bilag- årsberetning 2012) 
 
Der udvælges relevante emner fra Hannes udkast. Beretningen koges ned til en side. Der skal være 
overskrift på hvert emne.  
 
3) Lokaler i Spørring  Beslutning 20 min. 
Ændringer i lokaleanvendelse i Spørring. Aftale mellem dagtilbud og SFO. 
Oplysninger om antal børn – kommunikation og skolebestyrelsens forholden vil blive drøftet. 
 
Bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet af Spørringborgere ang. Spørringbørnehus. Der løber en 
masse rygter. Forældrene er bekymret for, at der en en langsom lukning af SFO'en i Spørring i gang. 
 
Børnene i Spørring har ikke fået mindre plads. 
Der er nogle omrokeringer i huset, der flytter SFO'en til andre lokaler, der tidligere har været brugt 
til andet (værksted) Børnene må gerne være i caféen, men institutionen har brug for caféen til 
spisesituationen. 
Der bliver etableret et køkken i det gamle værksted, der bliver renoveret. 
Computerrummet gøres mere fleksibelt (bærbare i stedet for stationære), så rummene bliver mere 
fleksible og mobile. 
Medarbejderne har tidligere været meget spredt. Disse tiltag kan samle personalet, så der kan laves 
mere pædagogiske arbejde end "tilsynsførende". 
 
Fakta 50 bhv børn, 24 vuggestuebørn, 8 dagplejebørn, 48 SFO-børn. 
 
Rygterne om 4. klasses lukning har IKKE rod i virkeligheden. Det er hverken drøftet eller tænkt. Der 
er en forælder, der har skrevet til rådmanden uden vores viden - dette har vi skullet svare på. Vi 
ønsker fremadrettet en at styrke kommunikationen så vi undgår disse rygter. 
 



 
 
 

 
Samtidig drøftede bestyrelsen behovet for 
- et kreativt lokale 
- et "stille" lokale til de introverte børn  
- et udekøkken kunne evt være en mulighed  
- investering i computere i fremtiden 
 
Tages op igen på augustmødet, som temadrøftelse. Dette afholdes i Spørring.  
SFO Spørring er underlagt de samme kommunale lokaleplaner, som alle andre. 
 
 
4) Skolens lokale udviklingsplan   
En kort status på hvor vi er i forhold til planens udviklingspunkter.(bilag) 
 
6) Evt. 
- Evt. fremtidigt punkt om hvordan bestyrelsen håndterer konkrete sager på et senere møde. 
- Anne Grete Benjaminsen har i en årrække været medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Hun 
takker nu af for at nyde sit otium. 
- Computerpolitik på næste møde.  
- Jens Winther er kommet med et nyt foredrag om børn og medier. Måske et bud på et 
forældrearrangement til efteråret. 
 
7) Lukket punkt 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
 
 


