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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

Formål med mødet: At beslutte, drøfte og orientere emner i relation til skolens virke 

 

Mødeleder: Svend Ladefoged 

Referent: Klaus Juul Sørensen 

Dato: 25.11.2014 

Varighed: 18.00-21.00 

 

 

 

Tilstedeværende:  

Svend Ladefoged, Ulla Gad, Nadia Abdo, Ka-

ren Reitz, Lene Samsøe Andersen, Sasja 

Laumann, Annette Bonde 

 

Allan Hjortshøj,  

Klaus Juul Sørensen 

 

Fraværende: Henrik Albrechtsen, Per Kold-

toft Madsen, Simon Fenger, Laila Nielsen 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

FASTE PUNKTER 

A.1  

Godkendelse af dags-

orden 

 

A.2 

Godkendelse af refe-

rat 

 

A.3  

Orientering om SBFU-

sager  

 

A.4  

Kommende mødeda-

toer 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

Udsat. 

 

 

 

Svend redegjorde kort for indholdet af de to FU-møder, hvoraf det ene 

omfattede en ny placering af Højbjerg Bibliotek.  

 

 

28/1, 23/2, 26/3, 27/4, 26/5, 17/6  

Det oprindeligt planlagte møde 9/12 er aflyst. 

BESLUTNING 

B.1  

Det videre arbejde i 

forhold til skolebesty-

relsens beslutning 

den 24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla fortalte om arbejdsgruppens oplæg om skolebestyrelsens valgte 

arbejdsfelt Kommunikation og Forældresamarbejde, som skal bakke op 

om skolens visioner og målsætninger. 

Oplægget skal signalere åbenhed, høje forventninger og klare udmel-

dinger til forældrenes engagement. Gruppen anbefalede, at der blev 

udarbejdet et årshjul, som tydeliggjorde årsrytmen. 

 

Arbejdsgruppen: Ulla, Henrik, Karen, Nadja 

 

Arbejdsgruppen havde udarbejdet et idékatalog til indsatser fx 

 bedre opfølgning og tilbagemeldinger på klassernes og elever-

nes trivsel  

 kunne der måske etableres et morgenarrangement, hvor foræl-

drene uformelt kunne drøfte diverse emner 

 engagere eleverne i at lave den gode historie gerne som video 

 sparring mellem forældre og skole, forældre og skolebestyrelse 
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B.2 

Skolebestyrelsens 

rolle på informati-

onsmødet for foræl-

dregruppen den 4.12 

 

B.3 

Drøftelse af den 

fremtidige biblioteks-

funktion i 8270 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4 

Udtalelse til høring 

om ændret ferieplan 

 

osv. 

 

Om kommunikation specielt mente arbejdsgruppen, at der kunne være 

behov for en analyse af, hvordan og hvilket medie forældrene gerne vil 

kommunikere over. 

 

Ved engagement af klasserådene foreslog arbejdsgruppen, at der blev 

indkaldt et møde for klasserådene i januar måned. Svend spurgte, om 

det kunne tænkes, at det blev til flere møder. Nadja syntes, at to mø-

der var nok. Karen mente, at klasserådene kunne bidrage med megen 

viden til fx Skolen som Kulturhus. Annette supplerede, at skolen godt 

kunne blive et fint knudepunkt for mange aktiviteter. Nadja tilkende-

gav, at det var vigtigt at få så mange deltagere som muligt. 

 

Sasja nævnte, at forældrerepræsentanterne gerne vil engagere de 

øvrige forældre lidt mere og have større sammenhæng og foreslog, at 

man præsenterede en ”færdig” pakke for forældrene til brug af skolen 

og dens faciliteter. Sasja supplerede med at foreslå en mere sjov ind-

kaldelse. Svend var lidt bekymret over, om man kunne fange nok for-

ældre, men det jo gjaldt om at gøre budskabet spændende nok. 

 

Skolebestyrelsen diskuterede bredt, om Kridten kunne have et tema 

om forældreinddragelse og kommunikationen. Det blev besluttet, at 

der skulle afholdes et møde for klasserådene/forældrene i slutningen af 

februar. 

 

Allan opfordrede forældrerepræsentanterne til at udpege nogle repræ-

sentanter til cafémødet den 4. december, hvor skolebestyrelsen var én 

af de udpegede cafésessioner. P.t. var 74 84 forældre tilmeldt, og Al-

lan fortalte, at skolens ledelse ville sende en reminder med en liste 

over de udvalgte sessioner. 

 

Svend havde drøftet et høringssvar fra Kragelundskolen, som anbefa-

lede en placering af Lyseng Idrætscenter, med skolebestyrelsesfor-

manden fra Rundhøjskolen i stedet for på Oddervej.  

Allan savnede kulturinstallationer i vores del af 8270-området, men 

skulle der komme et nyt forslag på banen, skulle det være et færdigt 

forslag med plads og finansiering.  

Svend konkluderede, at det var vigtigt at bidrage med en fælles udta-

lelse med Rundhøjskolen, så der under alle omstændigheder gjorde 

politikerne opmærksom på de manglende kulturfaciliteter i denne del 

af Højbjerg. 

 

Skolebestyrelsen drøftede høringssvaret til det forslag, som Liberal 

Alliance havde stillet om fleksibel ferieplanlægning og frivillig brug af 1. 

maj.  

Det blev konkluderet, at skolebestyrelsen overlod beslutningen til by-

rådet. 

DRØFTELSER 

C.1  

 

 

 

ORIENTERING 

D.1 

Status på fælles 

samarbejde med sko-

 

Allan forklarede, at det endnu ikke havde været relevant, men det 

kunne være en mulighed som en del af mødet d. 23. februar at afholde 

dette møde som et fælles bestyrelsesmøde med Rundhøjskolen. Svend 
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lebestyrelsen på 

Rundhøj 

 

D.2 

Projekt med AP Møl-

lerfonden om profes-

sionelle fællesskaber 

for ledere, lærere og 

skolepædagoger 

 

D.3 

Status vedr. sygefra-

vær for lærergruppen 

i relation til dagspres-

sen de seneste dage                                                      

 

D.4 

Temapakkerne for 

nye skolebestyrelser 

 

D.5 

Kommende børneha-

veklasser 

 

 

D.6 

Børnehavebørn på 

skolen efter jul 

 

D.7 

Branding af vores del 

af 8270 

 

D.8 

Salgsautomat fra Arla 

til Undergrunden 

redegjorde kort for byrådets forventninger til skolernes udvidede sam-

arbejde. 

 

Allan fortalte, at organiseringen af projektet for lærerne endnu var 

usikker. Til gengæld var der allerede lavet en plan for pædagogernes 

forståelse af folkeskolereformen. 

 

 

 

 

Allan redegjorde for medarbejderfraværet set i relation til de artikler, 

der havde været i medierne i forrige uge. Lærernes sygefravær var 

ikke signifikant højere end tidligere. Til gengæld var pædagogernes 

sygefravær stigende, hvilket delvist kunne henføres til pædagogernes 

nye arbejdsforhold. 

 

Områdechefen havde fået midler til temapakkerne til skolebestyrelsen 

og ville efterfølgende sørge for udmøntningen. 

 

 

Allan fortalte om prognoserne for elevtallet, som i den sidste nye til-

gængelige prognose pegede på to børnehaveklasser i de kommende 

år. Det ville økonomisk give udfordringer henover de kommende år. 

Derfor havde skoleledelsen taget forskellige initiativer. 

 

Storbørnsgruppe 

Allan fortalte, at fra starten af januar ville lokale 25 blive anvendt til en 

storbørnsgruppe. 

 

Allan fortalte om skoleledelsens initiativ mhp. at fortælle de positive 

historier om 8270-området. Dette ville foregå i et tæt samarbejde med 

begge skoler, dagtilbud og FU. 

 

Klaus fortalte om indholdet af en aftale, som skolen havde lavet med 

Arla om opstilling af en automat, som kom til at indeholde to-go pro-

dukter. Det var planen, at det skulle være uden mønt for at minimere 

indbrud. Det ville give mulighed for at købe mad og drikke udenfor 

kantinens åbningstid. 

Skolebestyrelsen overlod beslutningen om automatens indhold til sko-

len. 

EVENTUELT 

D. 

Evt. 

 

 

 

Næste møder: 28/1, 23/2, 26/3, 27/4, 26/5, 17/6 

 

 

ToDo 

Klaus Retningslinjer for brug af skolens lokaler 

 


