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Fælles med SFO-forældreråd 18:30-19:40 
 24. april 2019 

Tilstede:  
Pia – SFO-forældrerådet, Rikke SFO-forældrerådet,  
Kirsten, Jesper, Carina, Lene, Thomas, Morten, Signe, Anders, Birgitte, Anne og Torben 
Afbud: 
Kasper, Lene T, Connie, elevråd? 
Referent:  
AV 

 
 
1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

 
2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min 

 
Generelt:  

- Skolefest – flot fest, glade elever 
- Café – 100 postkort 
- Udpegninger  
- Planlægningen af kommende skoleår er vi netop gået i gang med. Sker i løbet af maj. 
- SLF – Næste år vil dansklærerne, matematiklærerne og SFO-personalet hver for sig holde 

læringsmøder, hvor de på basis af forskning og fælles viden udvikler deres praksis i fælles-
skab sammen med vejledere og ledelse. Kig til forskning, elevprodukt, data og taler om det i 
fællesskab. Faglige fyrtårne under uddannelse.  

- To lærere der er sygemeldte – vi kender ikke tidsperioden.  
- Lærerskift – eller de lærere der er udpeget – det skrives ud ca. en måned før sommerferien.  
- Sammenspil mellem skole og hjem – 9. maj. 17.30-20.00 Arrangement – oplæg og debat. SU 3 

maj. Lene deltager.  
- Rådmanden holder dialogmøder (stormøde) – i Rådhushallen 3. juni.  

 
Udskoling:  

- Opfølgning af hærværk og episoder. Arbejder tæt lokalt og med eksterne. Indsatser omkring 
de unge. Politiet har en opmærksomhed omkring Trige.  

- De faglige konference starter om nogle uger.  
- Begyndt at planlægge prøverne.  
- Offentliggørelse af udtræk på mandag med en lille særmoni  – rundstykker og hygge.  
- Valgfag – efter fagfordelingen skal beskrivelserne gøres klar.  

 
SFO:  

- Tavle – med oversigt over hvad der foregår af aktiviteter.  Børn og voksne med tekst og bille-
der. 

- Tabulex  
- Dejligt at vi er samlet under et tag.  
- Udpegningerne – fylder. 
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Skole:  
- Udpegningerne påvirker personalet, da det er 4 lærere. Det er noget der kan mærkes.   

 
 

18:50 Spisning   
 

3. 19:10 Status med at dele lokaler SFO og undervisning 
- Pædagoger og lærere skal nu dele lokaler. Vi har haft nogle snakke undervejs.  Der har været 

mange tanker og bekymringer, som vi har delt, men der har været overraskende lidt proble-
matikker. Man har fundet nogle gode rytmer.  

- Fyraftensmøde mellem lærere og pædagoger. 
- Ungerne er glade og det er godt for personalet. Spørringbørn bliver i Trige efter skole.  

 
 

 
4. 19:20 Principper for kommunikation 

 Orientering om Aula der afløser intra og drøftelse: 
 Skal vi have principper for kommunikation og en kommunikationsstrategi 
 
- Aula afløser Skoleintra og Tabulex til august 2019 og Børneintra til august 2020 
- Hjemmesiden vil i fremtiden være rettet mod kommende elever/forældre.  
- Kommunikation SFO/skole/dagtilbud/klub som én samlet kommunikation med ”det nye 

aula”.  
- Sikker kommunikation – to faktor. Sende via NemID.  
- Vi venter med at lave et kommunikationsprincip.  
- Måske får ledelsen brug for en kommunikationsstrategi.  
- Taber vi nogle brugere i overgangen mellem intra og aula?  

 
 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 18:30-21:00 

 
 

5. 19:40 Opsamling fra heldagsmøde og forældrecafe 
 Opsamling fra heldagsmødet 

Opsamling fra forældrecafeen 
Hvad går vi videre med? 

Se referatet fra heldagsmødet – især punktet mulighed og næste skridt.  
 

- Flere turneringer – TR tager det med i elevrådet. 
- Der findes andet end Ludo og Skak  
- Skrive ud til forældrene om der er nogle, der har nogle brætspil.  
- Andet mad til næste gang ved heldagsmøde.  
- Organisering af fagdage – skiftende ugedage for at det ikke rammer de samme timer. Ca 10 

fagdage. Måske halve fagdage.  
- Det behøver nødvendigvis ikke at ligne hinanden i ind og udskoling.  
- Organisering af turneringer.  
- Postkortene – Der bliver læst et par postkort op. Vi laver et samlet overblik over indholdet. 
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- Kontorelev eller Sine fra bestyrelsen renskriver dem. Postkortene vil danne baggrund for 
bestyrelsens arbejde næste skoleår.  

- Torben laver en sammenfatning af proces udskoling, som sendes ud til bestyrelsen - til gen-
nemlæsning  

- Lene (formand) sender en tak ud til skolens forældre og ansatte.  
 

 
  
6. 20:40  Navne og telefonnumre på hjemmesiden 

Til aula  
Fælles mail/postkasse 
Og  
Lene formandsmail@ og tlf.  

 
  

7. 20:45 Sommerafslutning i bestyrelsen den 6/6 18.30-? 
Afbud Anne.  
 
Vi holder mødet hos Thomas og bestiller mad hos Slagter Lund.  
 

 
 

8. 20:50 Eventuelt 
  
- Dimissionen – Morten siger nogle ord på vegne af bestyrelsen.  
- Årsberetningen – skal på til punkt til næste møde. Lene laver udkast.   
- Tidligere elever – skal der holdes noget for dem?  
- Åben reception en fredag eftermiddag eller lørdag formiddag – kom og se skolen. Åbne op 

for lokalområdet 
- Besøgsdag for nye kommende elever 

Evt. samarbejde med børnehaven og forældrene  
Når Torben er på tur i BH inviterer han til en besøgsdag i efteråret for kommende elever og 
forældre.  

- Gamle elever og ansatte må selv stå for at få arrangeret det. Skolen lægger gerne lokaler til.  
 

 
 

 
 


