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Deltagere:
Sven S. Strandbygaard (forældrerep. / formand)          Johanne B. Høgfeldt
(elevrep.)ikke mødt
Jakob B. Riis (forældrerep. / næstformand)                  Marie S. Chaudhri (elevrep.)ikke
mødt
Sara Kappel Coslovi (forældrerep.)                               Knud-Erik Andersen
(medarbejderrep.)
Trine Louise Neuks (forældrerep.)                                Majbrith F. Christensen
(medarbejderrep.)gik efter konstitueringen
Henrik Frimurer (forældrerep.)                                     Tom Wegner (SFO leder)
Ole Mattesen Christensen (forældrerep.)                     Carsten Häggqvist (Pæd. leder)
Heidi Nielsen (forældrerep.)                                           Martin Appel Loft (skoleleder)
Christian Vuust (forældre suppleant)
Bo Panduro (forældre suppleant)           
 
Mødedato: 5. november 2012
Tidspunkt: 19.00 – 21.30
Sted: Personalerummet
 
Referat
 

1. Konstituering af den nye bestyrelse – valg af formand og næstformand

Sven Strandbygaard blev genvalgt som formand, Jakob Riis som næstformand
 
 

2. Godkendelse af referat af møde den 24. september 2012

Referatet godkendt, men ændring i procedure vedr. fremtidig godkendelse af
referat fra bestyrelsesmøder..
Referatet udsendes til medlemmerne internt efter bestyrelsesmøderne for
kommentering i en uge.
Herefter offentliggøres referatet på hjemmesiden med forbehold for endelig
godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde.
 
 

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.
 
 

4. Kontaktpersoner mellem bestyrelsen og klasserne

Ansvarlig: Sven
Form: Forældrerepræsentanterne skal have fordelt sig på klasserne.
Fordeling af forældrene på klasserne fremgår nu også af hjemmesiden:
Heidi: 0.a, 0.b og 0.c
Henrik: 2.e, 8.e og 8.f
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Ole: 2.f, 9.e og 9.f
Sara: 4.e, 3.e og 3.f
Trine: 4.f, 7.e og 7.f
Jakob: 1.a og 1.b
Sven: 5.e og 5.f
Bo: 6.e og 6.f
 
Forældremøderne i begyndelsen af skoleåret er afviklet, men det kunne være en
oplagt ide, at kontakte klasseforældrerådet fra de enkelte klasser. Vi arbejder på
at lave en oversigt.
 
 

5. Introduktion til årshjulet samt bestyrelsesarbejdet

Ansvarlig: Sven og Martin
Form: Oplæg
 
Martin vil komme med et oplæg omkring det at være skolebestyrelse. Hvilken rolle
har man i det at drive en folkeskole. Hvad betyder det, at være politisk organ,
hvad er et princip og hvordan føre man tilsyn med skolen?
 
Sven vil fremlægge bestyrelsens årshjul – hvornår arbejdes der med budget,
hvornår er der mulighed for at arbejde med et tema, hvilken form for dialogmøder
skal der holdes, hvor bestyrelsen kommer i dialog med skolens samlede
forældregruppe etc.
 
Punktet blev grundet tidnød en meget kort introduktion til bestyrelsesarbejdet
med udgangspunkt i bogen ”Håndbog for bestyrelsesmedlemmer” som uddeltes.
Bestyrelsesmedlemmer skal til næste gang have læst kapitlet ”Skolebestyrelsens
formelle kompetence” og ”Professionelt bestyrelsesarbejde” side 26 til 42.
 
Sven gennemgik hurtigt bestyrelsens årshjul som også omdeltes som bilag.
 

 
Fra kl. 20.00 afholdes resten af mødet med det nyvalgte forældreråd i SFO

 
 

6. Præsentation af de nye medlemmer (30 min)

Ansvarlig: Sven  
Form: En præsentationsrunde
 
Man skal fortælle hvem man er, hvor man har børn, hvad der er motivationen for
at ville i bestyrelsen/ hvad der har drevet en?
 
Forældrerådet i SFO består af:
Kristina Kallesøe
Søren Küsch Larsen
Marie Louise Markvad Grupe
Dorthe Bank Mariager
Mette Bach Larsen
Sidse H. Mikkelsen
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I denne opremsning nævnes kun om man er medlem af bestyrelsen eller
forældrerådet og hvilke børn, man har på skolen. Rækkefølgen er bestemt af hvor
man sad ved bordet!
 
Sven: Bestyrelsen (formand); børn på 6., 3. samt kommende 0. årgang.
Ole: Bestyrelsen; barn på 2. samt kommende 0. årgang
Søren: SFO-forældrerådet; barn på 0. årgang
Kristina: SFO-forældrerådet; barn på 1. årgang
Henrik: Bestyrelsen; barn på 2. årgang
Trine: Bestyrelsen; barn på 7. årgang
Bo: Bestyrelsen (suppleant); barn på 7. årgang
Martin: Skoleleder
Carsten: Pæd. leder.
Tom: SFO leder
Sidse: SFO-forældrerådet; barn på 3. og 4. årgang.
Dorthe: SFO-forældrerådet; barn på 1. årgang
Knud-Erik: Bestyrelsen (medarbejderrepræsentant)
Marie Louise: SFO forældrerådet; barn på 1. årgang
Mette: SFO forældrerådet; barn på 3. og kommende 0. årgang
Jakob: Bestyrelsen (næstformand); børn på 1. og 3. årgang.
Heidi: Bestyrelsen; barn på 0. årgang
Sara: Bestyrelsen; barn på 3. og kommende 0. årgang
Christian: Bestyrelsen (suppleant); barn på 4. årgang

 
 
 

7. Vi skal have fat i de nye børnehaveklasseforældre / INFO møde (10 min)

Ansvarlig: Carsten H.
Form: Oplæg samt fordeling af ruter til uddeling af NIP NAPPER
 
Carsten orienterede om køreplanen for arbejdet med at kontakte kommende
børnehaveklasseforældre, herunder særligt omdelingen af Nipnapperne til
kommende børnehaveklasseforældre inden orienteringsmødet på skolen den 14.
november.
Ruterne blev fordelt.
Nipnapperne skal være omdelt senest i weekenden, dog også ok mandag/tirsdag

 
 

8. Arbejdsgrupper og fokuspunkter (45 min)

Ansvarlig: Martin
Form: Kort oplæg og herefter en drøftelse.
 
Martin orienterer om nedsættelse af arbejdsgrupper og i samarbejdet mellem SFO-
forældreråd og bestyrelsen.
 
Forslag om etablering af forældreaktiviteter rettet mod børnene i området.
Kan lægges ind under ”forældreforeningen/forældreskabet”
Forslag om samme mødedatoer og tidspunkt for bestyrelse og forældreråd, så
orienteringspunktet kan være fælles.
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Forslag til indhold for arbejdsgrupper under bestyrelsen:
Hjemmesiden
Forventningsafstemning mellem skole og hjem
Udskoling
Skolens fællesskab
Tiltrækning og fastholdelse af elever.
 
Sidste år oprettedes forskellige arbejdsgrupper; nemlig
 
Skolehjemsamarbejet
Lejrskole
Hjemmesiden
 
 
SMTTE modellen bruges som skabelon for arbejdet i arbejdsgrupperne.
Vi gennemgå denne model på næste møde.
 
Et optimalt antal deltagere i en arbejdsgruppe ligger på 3-4 medlemmer, meget
gerne deltagelse fra sfo-forældrerådet.
 
Arbejdsgrupperne arbejder uden for bestyrelsesmøderne.
 
På de to årlige møder mellem sfo-forældreråd og bestyrelse deles de enkelte
arbejdsgruppers arbejde, men det er også muligt at bede om at få taget punkter
på bestyrelsesmøderne, som de enkelte arbejdsgrupper finder
relevante/nødvendige i løbet af året.
 
Frem til næste møde indsendes forslag indhold for arbejdsgrupper til Carsten /
Martin, der vil sørge for den videre deling.
Punkterne skal være fremme inden udgangen af uge 47, hvorefter de vil indgå i
dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde i uge 50
 
Det besluttes at afvikle møderne på samme tidspunkt og at meddelelsespunktet
indleder hvert møde fælles, hvorefter der fortsættes separat. Punktet tager ikke
mere end 15 minutter.

 
 
 

9. Meddelelser

Formanden:
Orienterede om medlemskabet af forældreforeningen Skole og Samfund
Medlemsblade omdeles til bestyrelsen.
Ledelsen:
Martin orienterede om fællesskabsdagen på Godsbanen forleden. Marie (elevråd)
og Martin deltog.
I fredags var første gang, der var forældremorgensangs kaffe. Stor succes.
Status på sygemeldinger:
To lærere, der har været sygemeldt og i perioden fra sommer frem til
efterårsferien været på vej til bage er nu på fuld tid igen.
To lærere er på vej tilbage mod fuld tid.
En lærer har været sygemeldt siden sommer på fuld tid er på vej til bage mod fuld
tid.
Samlet set er sygefraværet for september måned 2012 bedre end fraværet for
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september 2011
Elevrådet:
Ingen meddelelser fra elevrådet.

 
 

 

10. Punkter til kommende møder

Ingen punkter.
 
Datoer for kommende møder i bestyrelsen:
 
11. december 19.30 til 21.30
17. januar 19.30 til 21.30
25. februar 19.30 til 21.30
19. marts 19.30 til 21.30
2. maj 19.30 til 21.30
13. juni 19.30 til 21.30
 

 
 
 
 

11. Evt.

Intet under evt.
 
Under forbehold for endelig godkendelse.
 
Carsten Häggqvist
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