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28. januar 2023 

 
 

   Afbud: XJ, Gitte 
 

 
Pkt. 
 

Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 13. december 2023 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  
Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  

Formanden:  
- Intet til referat 
Medarbejderne:  
- Temadag om demokrati – en fin dag 
Administrationen: 
- Temadag om teknologi d. 18/3 udsat til næste skoleår 
- National trivselsdag den 3. marts (tema fastelavn og fællesskab) 
- Skoleplanen for 2022-23: Er blevet evalueret 
- Skoleplanen for 2023-24: Arbejdet går i gang 
- Uddannelsesparathedsvurderinger og -samtaler 
- Nyansat læsevejleder pr. 1/3 2023 
- To barselsvikarer starter 1/2 2023 og følger den nuværende lærer i en måneds tid. 
Skolernes Samråd: 
- Her har der ikke været møde siden sidst 
Skole og Forældre: 
- Tema: Skole-hjem samarbejde 
ØK: 
- Her har ikke været møde siden sidst 

4.  
Tour de Bestyrelsen 2023 
Evaluering 

Tema: Kursus med Skole og Forældre: Hvad det vil sige at være en bestyrelse. 
Evaluering: 
For de deltagere, der har siddet i bestyrelse i mange år, var det ikke relevant: 
Aftenen var mest for at klæde de nye på. 
Tidspunktet var for sent, men skyldtes udskrivelse af valg i oktober. 
Forslag: At man holder et kursus for nyvalgte. 
Pointe fra aftenen:  
- At bestyrelsen evaluerer sig selv efter fx tre år, så man kan se, hvad man egentlig har 
nået at arbejde med. 
 

5.  
Mobiltelefoner 
Drøftelse af brug og håndtering 

Elevrådets og overbygningsklyngens synspunkter blev fremlagt. 
Skolebestyrelsen drøftede brugen af mobiltelefoner i overbygningen. 
Ledelsen træffer på baggrund af alle input en beslutning vedr. mobiltelefoner. 

6.  
Hvordan værner vi om vores 
værdier? 
Drøftelse 

Om at forventningsafstemme. 
Om at bruge vores værdier aktivt og konkret. 
Vi skal turde italesætte elevernes sprog og opførsel og arbejde med det. 
Hvordan får vi forældrene mere på banen? 
Punktet tages op hvert kvartal. 

7.  
Budget 2023 
Gennemgang og godkendelse 

Budget 2023 blev gennemgået og godkendt. 
Da kommunalbestyrelsen har skåret i budgetterne, så derfor er der færre penge at 
drive skole for. 
Budget 2023 er godkendt. 
Hvis der bliver luft i budgettet, skal elevaktiviteterne prioriteres. 

8.  
Trivsel  
Drøftelse og opfølgning fra proces 
27. januar 2023 

Steen motiverede punktet. 
Hvad gør man som forældre, hvis ens barn har udfordringer? 
Ledelsen udarbejder en forældreguide i forbindelse med indsatser for et barn. 



 

 

 

 

9.  
Fremtidens skole 
Lego-proces 

Proces som afslutning på skolebestyrelsens overordnede tema på internatet. 

10.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Februar: Jan – bestyrelsesinternat, mobil, værdier, budget 
Marts: Line 
April: Juliane 
Maj: Gitte 
Juni: Jens Christian 

11.  Punkter til kommende møder ▪ Hvordan værner vi om vores værdier? 

12.  Evt.  Intet til referat 


