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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: Mandag d. 19.november 2018 kl. 19.00-

21.30 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 
 

 
Formand: Louise Gyrn (16) 
Næstformand: Kristina Kraul  (16) 

Mette Skytt Laustrup  (16) 
Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 

Samt suppleant Ziggie Kiwa Sørensen (18) 
suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 

To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse frem til kl. 
20.00  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmussen 
Næstformand i elevrådet: Victor Transe Sandstrøm 

  

 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Gitte, Ziggi, Tina 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

B Er godkendt på forhånd. 

 

 

2. 

 

19.05 

19.15 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 12.no-

vember. 

Punkter fra mødet i udvalg: 

”Tanker om Jul og december”: 

• Juleklippedag 

• Luciaoptog 

• Juleafslutning i skole og 

kirke 

• Hvilke forventninger har 

eleverne? 

• Hvad er godt? 

• Hvad kunne man ønske sig? 

Skoleudvalget møde d. 11/12 på 

skolen tal om: Brobygning med 

store venner og *0.klasse 6.klasse, 

fælles arrangementer som temadagen  

og trivselsdag - læsedag - billedkun-

stens dag 4.kl, tryghed/nærhed fæl-

lessamlinger og en tydelig del af 

nærmiljøet samt stjerneby er 5.kl 

Evaluering af: 

•Motionsdag fredag d. 12/10. 

O+? Elevrådet fortæller, at de har talt om, hvorvidt 

der skulle ændres ved julearrangementer. De er 

glade ved traditionerne, og intet skulle laves om. 

Elevrådet synes motionsdagen er god som den 

er. Men det er ærgerligt, at marathondans blev 

aflyst pga. for få tilmeldinger. Der blev i elevrå-

det talt om, hvorvidt andre ting skulle på pro-

grammet. Her taltes bla. Om fodboldkamp og 

basket mm,  anskeligheden er at lave mulighed 

for konkurrence på det individuelle plan, så kon-

kurrencemomentet mellem klasserne kan bibe-

holdes – det synes eleverne godt om. Lærernes 

arbejdsgruppe omkring dagen ser på mulighe-

derne ved næste års planlægning. 

Skoleudvalg kommer på besøg i december og 

planlagt ved elevrådet omkring formidling i 

elevperspektiv. 
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3. 19.15 

19.45 

Kommunikationspolitik 

Der er aftalt, at vi skal opstarte arbej-

det/revidering af denne. Her under 

en forventningsafstemning omkring 

kommunikation mellem skole/hjem. 

Hvad kan man forvente.  

Oplæg fra MED uddeles på mødet. 

O+D+

?+S 

Oplæg fra MED-udvalget delt ud i papirform. 

 

Der afholdes et AULA-stormøde på Ha-

strupskolen torsdag d. 7/2 kl. 18.00-20.30 for 

alle bestyrelser. 

 

MF gennemgår arbejdet med de nye principper 

og interne kommunikationspolitik. 

 

SB nedsætter et udvalg til at kigge på prin-

cippet/politikker. Louise, Kristina, Kristina og 

Frederik. 

Det tages op på SB møde i jan/februar. 

 

Merete vedlægger to bilag vedr. forældrerådsar-

bejdet til referatet. Desuden medsendes oplæg-

get fra MED. 

4. 19.45 

19.50 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Efterår/vinter 

• Afholde skolefest 

• Evaluering af skolefest 

• Budgetopfølgning 

• Næste års budget 

• Opfølgning  

• APV 

• Udviklingsplan 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde 

Årshjulet medsendes som bilag ved 

hvert møde med farvemarkering af, 

de gennemgåede områder. 

Ingen af ovenstående punkter på 

dagens møde. 

D+B Alle punkter er nået. 

 

Næste års budget kommer på næste møde. 

 

Undervisningsmiljø og trivsel  (Nationaltrivsel) 

er lagt ud på hjemmesiden. 

5. 19.50 

20.00 

Forældre-bank D+B Skolen i virkeligheden. Merete har kontaktet 

flere lokale virksomheder jævnfør udviklings-

planen. Vi får ikke rigtig svar tilbage. 

Muligt med en lille lokal forældrebank af ek-

sperter? Jæger, pensionist mm. 

Evt. forældre med i emneugen – uge 25? 

Punktet tages på igen 11/12. 

 20.00 Pause 

6. 20.05 

20.35 

 Værdier Alkestrupskolen 

• Endelig formulering af værdi-

erne: Hoved, krop, hjerte (tidli-

gere vedtaget)  

• Skolebestyrelse (tidligere vedta-

get): Tryghed, Trivsel, Fællesskab, 

Samarbejde.  

MED: Via socialt samvær, aner-

kendelse og arbejdet med faglighe-

den, danner vi sammen det hele 

menneske. 

O+?+

B 

MF gennemgår en introfolder, som Skolebesty-

relsen har lavet i 2016/2017. 

Værdier og indhold stadig gyldigt. Processen i 

MED/Lærermøder/P-møder er viderebearbejd-

ning af disse. De skal udmøntes i praksis. Meta-

foren er: ”Hvordan ses det i elevens rygsæk?” 

Alle teams skal have dialog om dette på møder 

og melde tilbage med post-its på de fire plakater 

på personalerummet i lærerdelen. Dernæst på 

MED-møde, og fælles på Lærermøder/P-møde 

og SB igen ved slutningen af året. 
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7. 20.35 

21.05 

Program og dagsorden for delta-

gelse på SB møde 11/12 i Alkes-

trup af skoleudvalget. 

Endelig aftale til beslutning ved 

mødet. 

Se bilag fra referatet sidst: 

Skolebestyrelsen har lavet dagsor-

den, der fremsendes skoleudvalget 

ved Merete. Dagsorden indeholder 

en præsentation af Alkestrupskolen 

ved bestyrelse og elevrepræsentan-

ter, samt forespørgsel til udvalgets 

visioner for Alkestrupskolen. 

O+D+

B 
Dagsorden og program gennemses og godken-

des til fremsendelse ved MF. 

Status på taleboble-præsentation. Der er meget 

inspiration at hente i byens tilkendegivelser. 

På aftenen er følgende tovholdere omkring: 

• Brobygning: Kristina L. og Tina 

• Fælles arrangementer: Louise og Kri-

stina K. 

• Tryghed og trivsel: Mette og Frederik 

8. 21.05 

21.15 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Skolen:  

• 7/11 informationsmøde om 

kommende 0.klasse forløb 

godt.25 forældre fremmødte 

ca 17/19 børn indskrives. 

• Temadage og lærer/elev-

samtaler har været afholdt 

de første 4. 

Personale: 

• Lærer har opsagt stilling. 

• Uddannet lærer i tidsbe-

grænset stilling frem til juli 

2019 ansat fra 1/12. Lidt 

skemaændringer pr 1/12. Er 

begyndt som løs vikar.  

SFO:  

Personale: 

• Nyansat pædagog godt be-

gyndt pr 12/11.  

Elever: 

• Elevafgang: En elev i 0. 

klasse og 1 elev i 4 kl. har 

valgt at skifte skole.   

Samarbejdet:  

• HUSK. Event i forbindelse 

med julefrokost for 

skole/SFO som årets jule-

gave for personale og besty-

relse. Modtages ved frem-

møde d. 7/12 kl. 17.30. til 

18.15.  

Nyt om bygninger: 

MED:  

• Handleplan mod mobning – 

personale udfærdiget og 

godkendt i MED. Uddeles 

som bilag på mødet) Yderli-

gere O på mødet. 

    O+?  

SB deltager i landsmødet ved Louise og Kristina 

K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB er inviteret med til standup-show med Mads 

….. Krak som årets julegave fredag d. 7712 kl. 

17.30 til 18.30 i gymnastiksalen. 
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9. 21.15 

21.20 

Eventuelt:  Tanke/ide: Engang tilbød Inklusionslæreren en 

konflikthåndteringskursus til forældre i 0.-1. 

klasse. Hvordan skal sådan noget organiseres?  

10. 21.20 

21.30 

To punkter under Lukket møde O Orientering givet. 

Hus

k  

Kommende møder: ti 11/12, ti 22/1, ma 11/2, ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende: 

• Oprydning/revidering i skolens principper og skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbej-

det i MED omkring kerneopgaven. 

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

D: Drøftelse – S: Sparring - O: Orientering - B: Beslutning - ?: Hvis spørgsmål så dialog E:evaluering 

Husk at melde afbud til formand eller skole, hvis du er forhindret i at møde. 

Referatet godkendes på forhånd, hvis ingen medlemmer har givet indsigelse inden 5 hverdage til forman-

den/skoleleder. I givet fald regnes referatet godkendt fra næstkommende skolebestyrelsesmøde og kan 

lægges på hjemmesiden og FB med udgangen af de 5 dage. 

 


