
Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/08-2013 
 
Tilstede: Forældrerepræsentanter  Tine, Kirsten, Birgitte, Anette, Søren.  Ledelse Lise, Vivi, Karin 
Mette og Søren. Medarbejder repræsentant. Toke og Torry. 
 

Præsentation af Toke.  
 

1. Godkendelse af referat: 
  Godkendt. 
  
 

2. Godkendelse af dagsorden:  
Nyt punkt: Evt opsigelse af kantinen ?? Næste møde 
Ellers godkendt. 

 
3. Årshjul:  

Forslag  til årets møder i skolebestyrelsen.. 
Bestyrelsesseminaret bliver på den oprindelige dato d.21/11. Kl.16-21.  
Mødet d.22 maj flyttes til d.20/5 . 
Indhold og datoer godkendt. 
Derudover er der pæd.weekend for skolens personale vedr. ny skolereform. 
Skolebestyrelsen bliver inviteret til at deltage. 

 
 

4. Kommunikation - eksternt og internt: 
Skolens hjemmeside skal opdateres. Bl.a. nyt layout. En gruppe på skolen arbejder med den 
nye opsætning. 
Ligeledes skal der udarbejdes en kommunikations strategi. Ledelsesgruppen er igang med 
arbejdet. Der vil komme et oplæg på et skolebestyrelsesmøde. 
 
Summe pause, med efterfølgende input til det videre arbejde.  (Noterne er sendt fra Tine til 
ledelsen, tak for det) 

 
 

5. Anderledes valgfag i udskolingen: 
Tanken er, at vi vil skabet et miljø, hvor eleverne har lyst til at blive efter skolen. Samtidig 
øver vi os på den nye skolereform. Det er nu obligatorisk med min. et valgfag frem til 
efterårsferien. Valgfagene starter fra uge 36.  
Der udbydes nye fag: lektiecafe, skak, grafiti, Cross fit, musik, hjemkundskab, drama og IT. 
Eleverne vælger fag for en kortere periode, så de har mulighed for at prøve flere forskellige. 
Musikskolen og klubben tænkes også ind. 
 
 

6. Inklusionsmøder for de nye 0.klasser: 
Inklusionsvejlederne fra skolen, Bente fra skolebestyrelsen og en Per Dinehoff deltager i 
mødet, som afholdes d.22/10 kl.16. 
 

7. Cafemøde for klasserådsdrepræsentanter: 



Initiativ der startede i skoleåret 12/13 og fortsætter i 13/14. Mødet afholdes efter årets første 
forældremøder, så de nye klasserådsrepræsentanter kan deltage.  Det afholdes d.1/10 kl.19-
21.  
Der er udarbejdet en aktivitetskalender med skolens traditioner og aktiviter, som lægges på 
intra. Forældrene kan her følge med i, hvad der sker på skolen i løbet af året. 
 

 
8. Pulsen på skolen: 

Det har været en rigtig god og positiv start på det nye skole/SFO år. 
Vi er i gang med vores nye løbe-læse-stemme bånd. Det går rigtig fint. Til stemmebåndet 
møder flere op og der synges igennem. 
Trivselsdag: Vorrevangs Van(d)vittige Værker, langs Moesgaard strand.  
 

9. Meddelelser og evt.: 
Vedr.elevtal: Elevtallet er steget med ca. 40 elever i forhold til for et år siden. 
Hærværk: Der har været en del uro i området, med en større gruppe på ca. 30 unge. Der er 
ingen nuværende elever fra skolen indvolveret. Politiet er meget opmærksomme på sagen, 
og handler på det.  
Barsel. Der er ansat 4 nye i SFO. 
Karin har efter 25,5 år valgt at stoppe som SFO leder fra Jul. I løbet af efteråret nedsættes 
der et ansættelsesudvalg. 
 
 
 
 
 
Ref. Søren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


