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Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer
Referat af bestyrelsesmøde
mandag d. 7. oktober kl. 18.30 – 21.00
Afbud: Christine, Thomas S., Hanne, Sulaksan
Dagsorden
Temadrøftelse – Møde med forældreklasseråd i november
Beslutning:
- Vi ønsker en dialog om Børn og digitale medier.
- Børns Vilkår kommer og afholder oplæg om Børn og medier på en time (er indgået aftale) –
Derefter dialog på klasse/årgangs- niveau: a) Forældrenes opgave b) Skolens opgave
c) Fælles opgave.
- Værter er: Thomas T. og Connie (PS melder ud om et formøde)
- Indbydelse: Der blev besluttet at indbyde alle forældre. Dog laves en særlig forseglet
indbydelse til klasseforældrerådene. Preben varsler dialogmødet tidligt – og laver i
samarbejde med elevråd en indbydelse.
b) Godkendelse af referat september 2013 (forsinket)
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet
Orientering 20 min.
Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget
på punktet.
Ledelsen:
-Vi har søgt og fået penge fra den centrale innovationspulje (kr. 80.000)
-Der er p.t. sundhedsuge på skolen – 7.-9. årgang får førstehjælpskursus
-Støtteforeningen har arrangement 15. november
-Der bliver snart lavet en ny forældretilfredshedsundersøgelse
SFO:
-Der er valgt et nyt SFO Forældreråd på 6 forældrerepræsentanter fordelt med 2 repræsentanter for
hver afdeling. Iben er valgt som medarbejderrepræsentant..1. møde 29. oktober
-Der er et sørøverprojekt med Peer-Educatorer, Mini-lejr i weekenden, Gl. Estrup i uge 42 og
Grønlandsprojekt.
2) Brug af mobiltelefoner og digitale redskaber i skoletiden
Orientering/drøftelse 25 min.
Der ønskes en tilbagemelding fra SFO-forældreråd om hvad de har drøftet omkring anvendelse af
mobiltelefoner i SFO?
Pædagogisk råd har behandlet anvendelse af digitale redskaber på møde d. 3. oktober. Der afventes
herfra synspunkter og anbefalinger til skolebestyrelsen – i forhold til evt. at beskrive nye regler og

principper på området. Spørgsmålene fra Pæd. Råd vedlægges som bilag. Det drøftes kort hvordan vi
går videre med arbejdet.
-Generel drøftelse om de muligheder bestyrelsen ser for både dannelse og læring ved anvendelse af
digitale midler. Der blev rejst forslag om at etablere kurser for vores elever i anvendelse af digitale
redskaber. Dette med læring af kundskaber, etik og moral. Dette forslås også til forældrene.
Den nuværende politik – er kun omfattet af mobiltelefoner. En ny politik skal omfatte alle digitale
redskaber.
Den kommende politik skal være skolebestyrelsens signal om følgende:
-Digitale redskaber og forældreansvar
-Viden om og kundskaber i anvendelse af digitale medier
-Etik og moral i anvendelse i digitale medier
Samtidig påpeges, at bestyrelsen har mange store opgaver i gang. Sundhedspolitik, Brug af digitale
redskaber i skolen – og en kommende skolereform.
3) Kommende arrangementer(fortsat)
Beslutning 10 min.
Formanden og sekretæren mener ikke punktet blev afsluttet tydeligt på sidste møde. Hvilke skibe skal
der sættes i søen i denne forbindelse?
Følgende arrangementer er aftalt:
-Jens Winther (foredrag)– digitale medier eller Hjælp jeg har fået en teenager i huset
-Jens Andersen(foredrag) i samarbejde med dagtilbuddet
Støtteforeningen bakker op med salg af kaffe osv. arrangementerne.
4) Fordeling af repræsentanter til klasser
Oprids af tidligere fordeling
Beslutning 10 min.
Beslutning:
Der laves rettelser i forhold til henvendelse fra Christine og de fremmødte. Man er forpligtet på at
skrive til klasserne, men ikke på at møde op på forældremøderne.
6) Evt.
-Skal SFO-forældreråd med på seminaret i januar – (ja)
7) Lukket punkt
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

