
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
D. 6. oktober 2021 kl. 17:00 – 18:45 

Mødeleder 
Helle Nielsen 

Deltagere 
• Dorthe Blunch Olsen 

• Gitte Gudmann  

• Helle Nielsen 

• Lasse Jensen  

• Freya Jensen 

• Haseeb Shahzad Khan 

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
• Randi Andkjær Mariager  

• Marie Louise Eilsø 

• Nanna Larsson 

Referent 
Sille Madsen 

Orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B). 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 

2. Nyt fra formanden (O) 

3. Nyt fra ledelsen (O) 

4. Velkommen til og nyt fra elevrådet (O) 

5. Elevernes Trivselsmåling (O, D) 

6. Øvrige meddelelser (O): 

a. SKOK 

b. MED 

7. Skolebestyrelsens valgperiode (2 eller 4-årige) (B) 

8. Revidere forretningsordenen (B) Helle 

9. Forældrenes rolle i åbent hus-arrangementer (D) 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 

11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 

12. Eventuelt 

Næste møde er torsdag d. 11. november. 



 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (2 min) 
Godkendes. 

2. Nyt fra formanden (5 min) 
Vi skulle have præsenteret SB for de nye 0.klasser, men alle var syge. Måske skal man lave en 

film til dem i stedet? 

Der er svaret på en del spørgeskemaundersøgelser. 

Lærerfilm, som tak for alt mulig – til lærernes dag. 

3. Nyt fra ledelsen (15 min) 
Skolens åbent hus-arrangement var en stor succes. 

Meget stor forældreopbakning og medarbejderne havde givet den gas. 

Coronatestning tager en ny drejning nu. Vi skal teste mange flere klasser hver uge fra 9 år og op. 

Vi skal ikke teste dem som har fået vaccine eller har haft corona indenfor de sidste 12 mdr. 

Desuden skal vi teste helt ned til 6-årige hvis der er corona I klassen på 0.dagen så skal 

forældrene selv stå for testen på dag 4 og 6.  

Lærernes dag var en stor succes. Flere medarbejdere har været forbi og sagt at det var den 

bedste dag længe. Folk er meget glade over både, klasseaktiviteter, kage og hilsen fra SB. 

Møde med elevrødderne. Som er nye store forventninger til dem. 

4. Velkommen til og nyt fra elevrådet (5 min) 
Det første møde I elevrådet er afholdt det næste møde er den 12.10. 

De kender elevrådet fra tidligere men ikke SB. 

Man må tage alt op I skolebestyrelsen. Småt og stort, der bliver fremhævet eksemplet med 

skabene og ungerummet på udskolingsgangen. 

5. Elevernes Trivselsmåling (20 min) 
I det store hele kan siges, vi vinder sammen med Rigsbjerg for den bedste svarprocent der er 99% 

af skolen elever der har svaret – det er meget flot at: 

Den minder meget om den foregående måling. Hvad er det AVE skal være særlig dygtige til? 

Som jeg (Skolelder Sille) ser det skal vi ligge tårn højt på elevtrivsel.  

Der er ikke så langt igen ex. Fra 0. – 3.klasse bemærkes særligt følgende: 

 98% af eleverne svarer at de er enten ja lidt eller ja meget glade for deres skole. 

På spørgsmålet om man er glad for sin klasse siger 98% at det er de lid teller meget (17 lidt) 81% 

siger meget det er virkelig flot. 

Om andre børn kan lide en siger de fleste ja, men alligevel er der I de små klasser et par stykker I 

hver klasse (9%) nej, det tror de ikke – der kan man godt sætte ind. 

Ligeledes ligger tallet på 10% på om man er mange for at blive grinet ad I skolen. Der kunne man 

også sætte ind. 



 

 

Om man nogle gange bliver drillet, så man bliver ked af det svarer 43% ja nogen gange (Bemærk 

omvendt spørgsmål – skal undersøges). 

Om de er glade for deres lærere det er 99 % enten lidt eller ja meget. 

Kedelige timer og medbestemmelse - måske et formidlingsspørgsmål lavt I hele DK. 

4.- 9.klasse 

Social trivsel 3,9 hvilket er godt, men måske skulle vi have som mål at komme over 4… 

De ligger meget jævnt eleverne på AVE.  

Planen er igen at få lavet handleplaner på alle årgange. 

Sidste gang havde vi et fælles mål om at de skulle opleve at have medbestemmelse. 

Vi tænker at I år vil den bundne opgave være at tage fat I enten et punkt man gerne vil forbedre 

eller bibeholde fra den sociale trivsels del.  

Og derud over selv vælge ud fra årgangens behov. 

Inge fortæller, hvordan de store hjælper de små elever fra 9. og 0. klasse til at svare.  

Elevrødderne synes også det er en fin idé og tænker gerne de store elever vil hjælpe de små med 

den opgave. 

Vi ligger højt på trivsel og skal have det som en vision at forbedre den del endnu mere. Det faglige 

må ikke være på bekostning.  

Undervisningsmiljøvurderingen, har været på MED. 

6. Øvrige meddelelser (10 min) 
Opsamling på fælles kommunal temadag. Hvor Trioerne var samlet ledelse, AMR og TR. 

Robust organisation. 

Trivselsmålingens fysiske del.  

Forældrenes rolle ved Åbent hus I forbindelse. 

7. Skolebestyrelsens valgperiode (2 eller 4-årige) (5 min) 
Enstemmigt vedtaget at beholde den 4-årige periode. 

8. Revidere forretningsordenen (10 min) 
Helle har forslået at vi ændre antallet af SB-medlemmer til 5-7 og altid skal der være flere 

forældre(medlemmer) end ledere.  

Delen med SFO-rådet slettes, da den ikke længere eksisterer. 

Personsager/klassesager/I nogle tilfælde klager må elevrødder ikke overhøre. 

Ejerskabet for dagsordenen ligger fælles, men sendes ud af formanden, dog ligger ansvaret fortsat 

hos skolelederen. 



 

9. Forældrenes rolle i åbent hus-arrangementer (15 min) 
Medarbejderne / skolen bliver mere tydelig, sådan også forældrene kan fylde rummet rigtigt ud.  

Fx Kunne det være godt hvis klassens lærere meldte ud hvad tid er det vigtigt klassens forældre er 

der. 

Evt. en mulighed: At trivselsgrupperne havde en inkluderende rolle for de elever, hvis forældre ikke 

har mulighed for at komme.    

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (3 min) 
Dygtige børn der trænger til faglig udfordring keder sig – talent. 

Kursus i tilsyn skal det tages her i efteråret – skydes til efter valg. 

Princip for skole/hjem næste gang. 

Trafik – næste møde. 

11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (2 min) 
Lærernes dag opbakningen. 

Opbakningen til PBL åbent hus. 

12. Eventuelt (5 min) 
Årsberetningen – skal der holdes et møde evt. Online. 

 

 

 

 


