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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 29.10.18  
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud fra: Tinne, Lilli, Anni 

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2018-  
68 

Godkendelse af referat fra  
01.10.2018 
 

Referatet er sendt ud på Intra 
 
Godkendt 

2018-

69 

Høringssvar Vi skal indgive høringssvar angående kommunal matematikpolitik og 
ordblindepolitik 
 
Politikkerne er vedhæftet 

2018-

70 

Punkter fra sidste møde: 
-Forældreundervisningsdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
-blomsterhilsen til nye elever 

 
 
 
 
-implementering af Meebook 
 

Nogle forældre er usikre på, om det er et tiltag som skal fortætte. Det har 
tidligere været omtalt, at det var svært at finde forældre til opgaven i 
nogle klasser. Ide: Tanken skal serveres til forældremødet, hvor alle 
forældre er sammen. Der skal laves et idékatalog. Det kunne også være 
en planlagt dag fx en idrætsdag, hvor der er to til tre forældre pr. klasse.  
 
Beslutning: Vi sætter forældreundervisningsdagen på pause og tager den 
op igen om nogle år. Der skal gennemtænkes hvordan, den bliver 
præsenteret og hvem, der er tovholdere. 
 
Det er vigtigt at de nye elever føler sig velkommne. Eleverne laver en 

side om sig selv eller en tegning (aldersdiffrentieret). Stine laver en 
skabelon. Det nye tiltag træder i kraft efter jul indtil købes der blomster 
til de nye familier/elever.  
 
Lærerne er generelt glade for årsplanerne. Elevplanerne giver 
udfordringer. De virker uoverskuelige, få læser dem. Vi udgiver 
elevplaner om foråret inden samtalerne. 
 
Plejerforældre kan ikke komme på Meebook, hvilket er problematisk. 

2018-
71 

Dagtilbudsaftalen 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan. Lærerplanstemaerne er stort set de 
samme, dog er der ændret lidt i ordvalgene. Noget af det nye i forhold til 
aftalen er: Styrket forældreindflydelse. Ret til deltidspladser for forældre 
på barsel, andre åbningstilbud i forhold til forældre med skæve 
arbejdstider. Øget læringsfokus. Informationsportal hvor forældrene kan 

se eksakte tal om tilbuddet. Man skal nu kigge på læringsmiljøet i 
institutionen gennem hele dagen, hvor man tidligere arbejdede i temaer 
fx emneuger/dage. (Vi holder dog stadig fast i at holde emneuger) Legen 
er kommet i fokus – man er igen blevet opmærksom på at læring sker 
igennem leg. 
 
Der skal fremgå hvordan man har fokus på udsatte børn.  
 
Samarbejde med børnehaveklassen.  
 
Inddragelse af lokalsamfundet. 
 

Skolebestyrelsen skal inddrages i de pædagogiske læreplaner.  
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Der er stor fokus på evaluering med fokus på dokumentation. 
 
Børnene bliver vejet og målt efter kompetencehjulet – vurderingen laves 

gruppevis. 
 
Inddragelse af forældrene i forældresamarbejdet. Forældrene har været 
indkaldt til at lave principper, som tages med i skolebestyrelsen.  
 
Pædagogisk weekend i februar, hvor der skal arbejdes med de pædagogi 
ske læreplaner. 

2018-
72 

Nyt fra skolen 
-LBO 
-indskoling 
-mellemtrin 
-udskoling 
 

 
Nyt fra formanden 

På torsdag har vi spis sammen. Førskole- og midtvejssamtaler. Fælles 
aktivitetsdag på tværs af grupperne.  
 
Der er ved at blive planlagt samtaler. UPV er i gang i 8. kl. 
 
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi får påbud pga. bygningernes 

tilstand på Brøndumvej og muligvis et påbud pga. indeklima på 
Vilstedvej. 
 
På dialogmødet gjorde politikerne opmærksomme på, at der var tale om 
store besparelser. Mange stillede spørgsmålstegn ved at man fjernede 
forebyggende indsatser som familieklassen og BIB-aktiviteter.   
 
 

2018-

73 

økonomi LBO 
Skole 
Ser fint ud har et samlet forbrug på 97,2% 

2018- 
74 

Evt. Næste møde (Julefrokost) Allan og Trine står for afhentning og bestilling 
af mad. 

 


