
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
Tirsdag den 25. januar 2022 
Tidspunkt: kl. 17.00-18.45 

Mødeleder 
Helle Nielsen 

Deltagere 
Dorthe Blunch Olsen 
Gitte Gudmann 
Helle Nielsen 
Lasse Jensen  
Marie Louise Eilsø,  
Randi Andkjær Mariager 
Haseeb Shahzad Khan 
Inge Lethan 
Pelle Roholt Jensen  
Nanna Larsson  
Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
Freya Jensen 

Referent 
Nanna Larsson 

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. Nyt fra elevrådet (O) 
5. Skolens arbejde med trivsel og inklusion v/ Lene og Line (O) 
6. Øvrige meddelelser 

a. SKOK (Dorthe) 
b. MED (Pelle) 
c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

7. Skolens regnskab og budget (O) 
8. Princip skole/hjem samarbejdet (D) 

a. Input til arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle. (arbejdsgruppen udsender evt. 
materiale) 

9. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 
10. Stikord til nyhed på Aula om SB’s arbejde 
11. Eventuelt 

Næste møde onsdag d. 2. marts. 



 

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

Godkendes. 

2. Nyt fra formanden (O) 
Intet nyt. 

3. Nyt fra ledelsen (O) 
Vi har brugt uendelig meget tid på Corona siden nytår 180 børn og medarbejdere har været 
smittet. Det har været et meget langsommeligt og opslidende arbejde – det lysner nu! 

Vi har haft afholdt nogle frivillige møder vedr. små-fag i fremtiden på AVE. Nu er vi nået frem til 
nogle løsningsmodeller – der i den korte form går ud på at: Koble fag sammen sådan man har flere 
timer i kortere perioder med færre elever. Pædagogisk og fagligt giver det super mening. Desuden 
håber vi at medarbejderne der ofte er ”ugens gæst” i en klasse føler at de får deres faglighed mere 
ud over rampen og derved kan give eleverne nogle dybere forløb. Meget interessant. Vi skal 
forhåbentlig bruge færre vikarer pr. klasse. Vi evaluerer det igen til januar 23. 

4. Nyt fra elevrådet (O) 
Intet nyt. 

5. Skolens arbejde med trivsel og inklusion v/ Lene og Line (O) 
Tilsyn ført: 

Lene kunne desværre ikke få teknikken til at virke, så hun kommer på til næste møde. 
Line fremlagde slides med de indsatser som vi blandt andet har på skolen; Læsning, TMTM, DSA, 
Trivsel og PLC. 

6. Øvrige meddelelser 
a. SKOK (Dorthe) 

Intet nyt. 

b. MED (Pelle) 

Vi havde på sidste møde to punkter: Økonomi og foreløbig procesplan for fagfordeling skoleår 
22/23 

c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

Vi har ikke modtaget noget referat endnu fra vores møde med Centeret. 

7. Skolens regnskab og budget (O) 
Sille viste slides de er ikke offentligt tilgængelige endnu. 

8. Princip skole/hjem samarbejdet (D) 
a. Input til arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle. (arbejdsgruppen 

udsender evt. materiale) 

Vi talte kort om: 

 Skole/hjemsamtaler, forskelligt på klassetrin, elevdeltagelse? Elevfremlæggelse? 
 Meddelelsesbog 
 Form – deltagergrad – indhold 



 

 Elevplaner 
 Daglig kommunikation 
 Forventninger til forældremøder 
 Indblik i fagligt standpunkt i de små fag? 

9. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 
 Oplæg om små fag 
 Oplæg fra Lene 
 Regnskab, princip Skole/hjem 
 Sund skole/rygning/undersøgelse 

10. Stikord til nyhed på Aula om SB’s arbejde 
Trivselsindsats, skole/hjem princip, Økonomi. 

11. Eventuelt 
Intet nyt. 


