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Skolebestyrelsesmøde  Tirsdag 23-10-2018 kl. 18.00 – 21.00 
Indbudte: 
Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Dorte Studsgaard, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie Lykke 

Sørensen, Tine Grynnerup, Rasmus Kannegaard 
Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 
Elevrepræsentanter: Jonas Hyllested og Emilia Grønnesby 
Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Jens Sønderbæk  

Afbud: Sofie Lykke Sørensen, Lina 
Gaarde, Carina Manley, Emilia 
Grønnesby, Dorte Studsgaard 

 

 
 

Punkt Tid Emne Hvad skal vi udrette Proces Beslutning/referat Opfølgning  Bilag 

1 18.00 Siden sidst Opdatering fra ledelsen Lytning  Motionsdag – meget positiv 

respons fra elever og forældre 
 Frivillige nationale tests – men 

vi vil gerne fortsætte, så 
testsituationer af-dramatiseres 
og den enkeltes progression 

kan følges.  Revurderes når 
den nationale evaluering 

forligger i løbet af 2019. 
 UngSyddjurs har indbudt de 

store elevråd til at deltage i 

”Ungerigsdag”, hvor der skal 
arbejdes med frikvarters- og 

pausefaciliteter. Der er afsat 
kr. 50.000 til projekter. 

 Skolevalg. 8.+9. årgang 

tilmeldt. 
 Dilemma: Lærere og 

pædagoger kan sjældent 
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Punkt Tid Emne Hvad skal vi udrette Proces Beslutning/referat Opfølgning  Bilag 

mødes, men vi har behov for 
det! Derfor udsender vi et 

forslag til en model som gør 
det muligt med indsættelse af 

(kendte) vikarer i SFO. 

2 18.15 Budget 

2019 

Status efter byrådets 2. 

behandling af budget 2019 
v/BLR 

Kommenterin

g fælles 

 Byrådet har som forventet 

vedtaget ændringen i 
tildelingsmodellen. Dette 
betyder en reduktion på kr. 1,8 

mill. på vores budget. 
Derudover er der tilført kr. 2 

mill. til tildelingen. Dette 
resulterer i et ”tilbageflow” på 
ca. kr. 365.000.  

 Vi vil i den kommende tid lave 
beregninger på mulige 

scenarier.  

  

 18.30 Spisning      
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19.00 Indskoling 
på HS.  

 
 
 

 
 

SFO i 
(jule)ferien 
 

Afd.leder, Anette Aebeloe, 
fortæller om overgangen fra 

børnehave til tidlig SFO, nye 
tiltag i SFO, tiltag i arbejdet 
med at forbedre overgangen 

fra 0. til 1. kl. m.v.  
 

Ledelsen indstiller, at der 
arbejdes på samkøring med 
børnehaver/SFO andre på 

udvalgte skolefridage. 
Første gang de to hverdage 

i juleferien i år. v/BLR 

Oplæg og 
drøftelse. 

 
 
 

 
 

Til beslutning 
 

Indskoling på HS. 
 Brugertilfredshedsundersøgelse 

har været udgangspunkt til en 
række initiativer: 
- synliggørelse af aktiviteter, 

og mulighed for aktive valg på 
dagsbasis 

- øget kommunikation = bedre 
information 

 Øget opmærksomhed på 

anvendelse af lokalerne 
- Cafe 1 og 2 

- 3. årgangsklub – Klub X 
- Pause/stillerum. 

 Oprettelse af forældrespar–

ringsgrupper 
 Øget fokus på udeliv via 

 Oplæg 
udsend

es med 
referat. 
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styrede aktiviteter.  
 Svar på forespørgsel: Det er 

ikke muligt at være 
deltidstilmeldt SFO 

(modulordning).  
 Input/feedback fra SB 

- tilmeldingsdelen må gerne 

lukkes – men accept af, at 
nogle aktiviteter kræver det. 

- dejligt med den øgede 
information 
- godt initiativ med Klub X 

 Overgange daginstitution/skole 
- nye procedurer udarbejdet af 

daginst./skole/PPR 
- øget mødeaktivitet parterne 
imellem 

- besøg fra daginstitutionerne 
- åbent hus 

 Input/feedback fra SB 
- Er indsatserne tydelige nok? 
- Er kommende forældre 

bekendte med initiativerne ift. 
at skabe gode overgange? 

- video-præsentationer? 
- stor overgang fra tidlig SFO 
til skole – også for forældrene. 

 0. årgang 
- udvidet holddannelse 

- fordybelsesdage med 
forskellige værksteder 
- selvbestemmelse i valg af 

aktiviteter 
 Overgang 0. til 1. klasse. 

Der arbejdes med forskellige 
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modeller med overlab af 
personale, både op og ned. 

 Input/feedback fra SB. 
Fortsæt aktivt med holddeling 

på alle årgange. 
SFO i (jule)ferien 
 Problematikken er, at tilmeldte 

børn udebliver. Det betyder at 
vi forgæves har ansatte på 

arbejde. De skal så afvikle 
ferie i skoletiden.  

 Indstilling: At bestyrelsen 

udtrykker accept af, at vi 
arbejder videre med og evt. 

gennemfører en model for 
samkøring med børnehaverne 
på udvalgte skolefridage. 

Beslutning: Indstillingen 
tiltrådt.  

4 20.00 Økonomi Budgetopfølgning pr. 
oktober v/ledelsen 

 

Kommentering   Oplæg 
udsend

es med 
referat. 

5 20.15 Høring Evt. udarbejdelse af 
høringssvar vedr. 
Kvalitetsrapport 2016-17. 

Deadline 23.10 
v/Tine 

Oplæg 
udsendes fra 
FU i uge 42. 

Drøftelse og 
tilretning af 

oplæg. 

 Kommentar. 
Kompetencedækning. Der er 
først nu ved at etablere sig en 

fælles praksis for registrering/ 
bedømmelse af ”kompetencer 

tilsvarende”. 
Særligt på de mindre årgange 
er relationen ofte vigtigere 

end. 
 Bestyrelsen tiltræder det 

udarbejdede høringssvar. 

 Bilag 

6 20.45 Meddelelser    Evaluering af mødet:   
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og evt. - Godt med ”gæster”  
- Godt og vedkommende 

indhold. 
- Emner til kommende møder 

må gerne tilkendegives 
- elevrådsrepræsentanter skal 
fremadrettet have et punkt på 

dagsordenen med info fra 
afholdte elevrådsmøder. 

7 20.55 Personale  Orientering    
 


