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Evaluering af forældremøder 
 
 
Fokus på skole-hjem-samarbejdet. Er 
der noget vi skal samle op på? 

Vi har valgt at sætte punktet på, på trods af, at vi stadig mangler at 
afholde forældremøde i 4. kl. (holdes først den 7. oktober). 
 
En enkelt forælder, synes det er forkert, at der bliver udlovet gevinster. 
I forhold til profilskole samt nu besvarelse af T3.  
 
T3 undersøgelsen er besværlig, da der er sat forældre på. Det afholder 

mange fra at besvare. 
 
Forældrene i 0. og 1. klasse er kede af, at der ikke er fundet en ny flex-
jobber til at overtage Mariannes stilling. Inge har søgt efter en, men det 
har ikke været muligt. Søger vi en ny, skal timerne tages fra 
pædagogtimerne. Jane undersøger EU-midler til frugtordning.  
 
Ikke SFO børnene har Lisbeth den sidste lektion til kl. 14.  
 
Folk er generelt glade for ”den ny skole” – De fleste har taget god i mod 
skolebestyrelsens beslutning  

 
En enkelt forældre ønsker mere voksenperspektiv fra skolen ”hvordan 
går det i klasserne” 
 
En del forældre møder ikke op til møderne.  
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Evaluering og opsamling i forhold til 
skolens principper?  
Hvornår skal vi have fokus på hvilke 
principper? 

”Formandens årsberetning afholdes til skolebestyrelsesvalget. På 
forældremøderne gives der et referat af skolebestyrelsens arbejde.” 
 
I nyhedsbrevet præciseres der hvor, at man kan finde skolens principper 
og retningslinjer.  
 
Bevægelsesstrategien tages på novemer/decembermødet 

Forventninger til forældre tages på januarmødet 
Sundhedspolitikken tages op på februarmødet 
 
Der ønskes en udmelding omkring mobiler i SFO og forsikringsspørgsmål 
og i forhold til it. 
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Gennemgang af forårets 
Trivselsmålinger. 

Forårets resultater gennemgås. Vi taler om progressionen i forhold til 
sidste år. Vores målinger ligger generelt godt, hvad angår socialt og 
faglig trivsel. Støtte og inspiration ligger forholdsvis lavt i alle klasser – 
dog afviger resultaterne inden for området meget fra hinanden 
(Generelt oplever eleverne ikke medbestemmelse). 
 
Går vi flere perioder tilbage kan vi se, at resultaterne rykker mere og 
mere i den rigtige retning.  
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Vi er meget opmærksomme på gennemførelsen af T3 (Sikrer os at 
eleverne forstår spørgsmålene og svarmulighederne) og har til hensigt 
at gøre det samme ved næste års trivselsmålinger 
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Økonomi Skole og LBO 
 
Vi ligger på en samlet forbrugsprocent på 97, hvilket er positivt. 
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Nyt fra skole, LBO og formand LBO: Startet med medbragt eftermiddagsdag – kun få har glemt det, er 
i gang med emneuger i forhold til digitalisering i forhold til forskellige 
temaer i kompetencehjulet. 
 
Skole:  
Planlagt en kartoffeldag, hvor der arbejdes med kartofler på forskellige 
måder. Til motionsdagen tager indskolingen til Vilsted sø.  
Folkemødet for unge var en succes, for eleverne i udskolingen.  
6. Klasse er taget til Bornholm.  

Vi er i dag påbegyndt arbejdet med en bevægelsesstrategi. 
Ida Spangsberg, som er PHD-studerende følger i øjeblikket Hanne L. på 
mellemtrinnet. Hun vil gerne skrive om, hvad skolen gør i forhold til 
social ulighed. Hun er blevet taget godt imod af børnene.   
Vi er i fuld gang med T3 i klasserne og blandt personalet, det tager tid, 
men vi vægter at bruge tiden for at få nogle resultater, som er 
anvendelige og giver det rette billede.  
Aula kommer op og køre i uge 43. Vi har stadig en del forældre, som 
ikke har uni-log-in. Vi informere løbende og beder folk komme, hvis de 
har brug for hjælp.  
Fars køkkenskole er startet op i denne uge. Der er 6 tilmeldte fra 2-5. 

kl. 
Arbejdstilsynet kommer på besøg igen inden for et år. 
 
Formand: Fællesskolebestyrelsesmøde er ved at gå i opløsning. To 
skoler er faldet fra. Man har prøvet at arbejde fælles, hvilket har været 
svært. Der er ting man sagtens kan bruge hinanden til, men mange har 
også egne dagsordner. 
 
Skoleleder: Episode  
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Evt. Stine melder afbud til næste møde. 

 


