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Referat skolebestyrelsesmøde den 13. juni 2019 kl. 17.30 
 

OBS. mødet begynder kl. 17.30 og vi spiser efterfølgende! 

 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Jonna, Charlotte, Kasper, Claus, Kristina, Morten, Mads, William, JG, DO, HE og VA 

 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

81. 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt 

82. 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

 

 

b) Ledelsen  

c) Personale     

 

   

 

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

a) Kasper og Claus er tilmeldt fra 

skolebestyrelsen til trafik-

orienteringsmøde. 

b) Intet. 

c) Der har været valg til 

medarbejderrepræsentanter til 

skolebestyrelsen. Dorthe og 

Jesper blev genvalgt. 

d) Intet. 

e) Intet. 

83. 15 

min 
Møde med forældreråd 

- Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

-Indholdet til forældremøderne 

blev drøftet og godkendt med 

enkelte rettelser. Jonna laver ud 

fra det reviderede indhold et 

oplæg til de små klasser og et til 

de større klasser. Indholdet er et 

oplæg til forældremøderne. Det 

endelige indhold på møderne 

aftales i samarbejde med 

lærerteamet. 

Indholdet til forældrerådsmøderne 

blev drøftet. Tanken er, at 

skolebestyrelsen laver et kort 

oplæg, og så går de enkelte 

forældreråd ud sammen med 

lærerne. Idéen bag er for at 

strømline forældrerådene samt at 

gøre afstanden fra forældrerådene 

til skolebestyrelsen mindre. Der 

kan godt være to 

forældrerådsmøder på samme 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

 

 

 

 

 

- Folder 

 

 

Bilag blev udleveret på seneste møde. 

aften. Så vil oplæggene blot ligge 

forskudt (opstart kl 17.00 og kl. 

17.30). 

De to oplæg sendes ud til de 

enkelte teams til godkendelse. 

-Folderen blev revideret. Jonna 

sender den reviderede folder 

rundt på mail til endelig 

godkendelse. 

84. 20 

min 
Skoleårets planlægning 

- Nyt fra skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forældremøder: Hvem fra 

skolebestyrelsen kommer på hvilke 

årgange (kontaktpersoner)? 

Skolebestyrelsens oplæg på 

forældremøderne. 

 

 

 

 

 

 

 

- Formandens beretning. 

 

 

D 

Vi har fire kommende 1. klasser. 

I forhold til High Performance 

bliver der hold for 3-4. kl., 5-6. 

kl. og 7-8. kl. Som det ser ud nu, 

bliver det uden Daugård Skole. 

Det formodes, at første hold 

starter op til efterårsferien. 

Den 22. august får skolens 

personale et oplæg omkring co-

teaching, som skal prøves af 

forskellige steder på skolen. 

Kollegial sparring fortsættes der 

med. 

Elever og personale skal lave 

trivselsmålinger. Derudover 

kommer der også den 3. 

undersøgelse fra Program For 

Læringsledelse. 

 

0. årg.: Jonna 

1. årg.: Kristina 

2. årg.: Kristina 

3. årg.: Claus 

4. årg.: Jonna 

5. årg.: Jonna 

6. årg.: Claus 

7. årg.: Morten 

8. årg.: Morten 

Jonna laver et oplæg til 

forældremøderne. 

 

Formandens beretning blev 

drøftet og godkendt. Den sendes 

ud i august. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

- Mødedatoer i skolebestyrelsen (se 

årshjulet nederst). 

 

Skolebestyrelsesmøderne den 

26/8-19 rykkes til den 28/8-19. 

Mødet den 1/4-20 rykkes til den 

2/4-20. 

85. 10 

min 
Translokation 

Morten, Kristina, Jonna og Charlotte deltager i 

translokationen. 

Bestyrelsen kommer kl. 18.30 og hjælper til. 

Translokationen holdes i aulaen. 

86. 10 

min 
Økonomi 

 

O 

Budget og økonomi blev 

gennemgået. Ikke de store 

ændringer siden sidste møde. 

Boden (Spiloppen) havde i 2018 

et underskud på ca. 300.000 kr., 

som overføres til skolens budget. 

Henning tager de konkrete tal 

med for segregerede elever til 

næste skolebestyrelsesmøde. 

87. 5 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Jonna sender et nyhedsbrev ud før 

sommerferien 

88. 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Temamøde om 

skolehjemsamarbejde. 

89. 5 

min 
Evt. 

 

Spørgsmål til takster til SFO 

næste år? 

 

Klassedannelse 7. årg.? 

 

Fester på boldbanen. Evt. med på 

forældrerådsmøderne. 

 

Kasper har snakket med et 

bestyrelsesmedlem fra Østerled, 

som var interesseret i at lave et 

samarbejde ift. trafiksituationen. 

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 
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Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt. 

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 

 

 

 

Årshjul 2019 – 2020 

Dato Emne Indhold 

 

28. august 

 Temamøde om skolehjemsamarbejde 

med udgangspunkt i 

fokusgruppeinterview med forældre. 

 

17. september 

 Arbejde videre med principperne.  

30. oktober 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

12. december 

 
 

 

27. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

3. marts 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

2.april 

 Skoleårets planlægning.  

   

14. maj 

 Skoleårets planlægning.  

 Regnskab, budget.  

 Translokation.  

15. juni 

 Translokation.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


