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Referat af skolebestyrelsesmøde  
15. august 2022 

 
 

Deltagere:  

FORÆLDRE: Andreas, Bill, Lindy, Louise, Rikke, Sandra, Signe - Afbud fra Gulay og fra Søren pga vagt 
MEDARBEJDERE: Jesper, Maria, Miv - afbud fra Jesper 

LEDELSE: Anne, Torben 
ELEVER: Elevråd har ikke afholdt valg endnu 

 
1. 17:00 Velkommen til nye og gamle – præsentationsrunde - 10 min 

 
 
2. 17:10 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

Godkendt 
 
3. 17:15 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min 

Nyt fra medarbejdere:  
 
Nyt fra medarbejderne:  

- God stemning på skolen – alle har haft ferie. God energi fra børn og voksne.  
- Ny børnehaveklasseleder – det er bare gået så godt.  
- Pædagogerne fra afgivende børnehaver har været med de to første dage.  
- God vikarpulje – det må være et rart sted at være. Bestræber os på at det er de samme vika-

rer der kommer ud til børnene.  
 

Nyt fra ledelse:  
- Det er en særlig tid for personalet, fordi to ud tre ledere stopper og der vil komme nyt ledel-

sesteam i løbet af efteråret. 
- Alligevel har det været en god og rar opstart – ros til ansatte – børn der har glædet sig til at 

komme i skole. 
- Vi starter ikke en masse nyt op. Vi fortsætter forårets fokus på mellemformer. Det handler 

om at skabe læring og trivsel for alle elever – ved at anvende metoder fra specialpædagogik 
kan man skabe mere ro, struktur og trivsel i klasserne. Det er dette, vi har fokus på til alle 
møderne – faggruppemøder, arbejdsmøder, årgangsmøder om hvordan vi bruger metoder 
fra mellemformer i A og B klassen på årgangen. Arbejdslørdag den 3. september fokus i 2022 
er mellemformer. 

- Vi havde fællessamling i fredags – præsentation af nye voksen og synge antimobbesangen  
- Konstituering og ansættelsesproces 
- Nye ansatte: Mette er ny børnehaveklasseleder 0B, Jens er ny mat og idræt 7B og 8Y. Mere-

the er vikar for Luise i 1A, Henrik er nye pæd i SFO tilknyttet 2A, Mathias er ny pædagog-
medhjælper i SFO. 
 

Nyt fra forældre: 
- Intet nyt 
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4. 17:30 Spisning 
 
5. 17:50 Konstituering – 10 min 

 Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand  
- Søren er valgt som ny formand 
- Rikke er valgt som ny næstformand 

 
 
6. 18:00 Arbejdet i skolebestyrelsen – 30 min 

 Drøftelse af bestyrelsens arbejdsopgaver og rammer 
 Hvilke forventninger har du til arbejdet i skolebestyrelsen?  
 Er der emner til årshjulet? 

Alle forældre fik udleveret hæfte med Intro om skolebestyrelsens arbejde samt print af skolens vig-
tigste principper.  
 
I skolebestyrelsen er man repræsentant for hele skolen. Man skal se helheden og ikke bare eget barn 
eller eget barns klasse. Skolebestyrelsen behandler ikke enkeltsager om specifikke børn eller an-
satte. Den type sager skal sendes videre til ledelsen, hvis en forælder henvender sig til dig som med-
lem af bestyrelsen. Skolebestyrelsen kan i stedet drøfte mere generelle spørgsmål. Dvs. man kan 
drøfte, hvad gør skolen generelt, når/ hvis … elever eller forældre …  
 
Skolebestyrelsen har to opgaver: At lave principper for skolen og at føre tilsyn. 
Vi har f.eks. principper for 1) lejrskole 2) holddeling 3) Skolehjemsamarbejde 4) kommunikation  
 
Tilsynsopgaven udføres typisk ved at stille spørgsmål til ledelsen. Det kan også handle om at se på 
data om skolen.  
 
RUNDE- Hvad håber I at få ud af bestyrelsesarbejdet:  

- Lukket punkt – kontinuerligt punkt ift. At tiltrække og fastholdelse af elever på skolen  
- Godt samarbejde med Anne  
- At vi er det naturlige valg for alle børn i Trige og Spørring 
- Fastholdelsen af elever – at de bliver på skolen i 10 år.  
- Spændende at se tingene fra den anden side af bordet – få emner debatteret.  
- Jeg er gået ind i bestyrelsen for at støtte op om den lokale skole.  
- Hvordan får vi givet eleverne en god skolegang så de bliver klædt på til det videre liv 
- Medarbejdere. Talerør fx ift. mobilprincippet. Fokus på den gode dialog. 
- Mange af os kommer til at have børn på skolen fremadrettet – men også i udskolingen.  
- Anne glæder sig til samarbejdet.  

 
 
7. 18:40 Eventuelt 

Forvaltningen har bedt skoleledelserne afvente den nærmere undersøgelse fra datatilsynet – om 
kommunen skal justere på den måde eleverne anvender chromebooks på. Indtil videre skal vi bruge 
de programmer, som vi er vant til på elevernes chromebooks.  
 

 
Med venlig hilsen 
Torben skoleleder 

 


