
Referat af Skolebestyrelsesmøde torsdag d.30-10-2014 
 
Tilstede:   Birgitte, Trine, Søren, Mette,Tine, Martin, Torry, Marc, Lene, Toke og Søren. Freja og 
Mohammed fra elevrådet. 
 

 
 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt. 
  
 

2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt.  
 

3. Hvad lagde i mærke til ved sidste møde: 
Indledende drøftelse,  hvor SB ”finder” tilbage til stemningen og emnerne fra sidste møde. 
En runde med bemærkninger om oplevelserne fra sidst. Der er enighed om, at den nye måde 
at strukturere arbejdet på i SB, giver god energi og god mening.  

 
 

4. Bestyrelsen vælger fokusområde: 
15 min gruppearbejde, hvor de nedskrevne forslag til fokusområde fra sidst,  reduceres. Det 
tilstræbes, at finde et overordnet punkt. 
De tre grupper kommer frem til følgende overskrifter: 

• En god skole efter reformen. (trivsel og fremtid) 
• Personaletrivsel og reformen 
• Forløse potentialet og ressouserne i reformen 

Der er endnu ikke fundet en fælles overskrift.  
Alle skal gennemføre et  interview inden næste møde. Med personale,elever, forældre eller 
en leder. Trine sender en vejledning  Der meldes tilbage via maillisten, hvem man 
påtænker, at gennemføre et interview med. 
 

5. Fra rugbrødsgruppen: 
Kort fortælling fra sidste møde om udvalgets organisering og arbejdsopgaver. Der kan læses 
mere konkret i referatet fra sidste udvalgsmøde. 
 

6. Pulsen på skolen: 
• Der har været motionsdag, det er en rigtig positiv dag med gode traditioner. 
• 6-7.klasserne har været til Edison, hvor der arbejdes innovativt.To hold er gået 

videre til finalen i Fredricia 
• SFO musicalen er i planlægningsfasen og afvikles i uge 5. 
• Skolen ligner en byggeplads, men vi får et nyt tag  

 
 

7. Meddelelser og evt. 
• Lenes sidste møde: Tak for indsatsen. 

 
 



 
Her følger første udkast, fra rugbrødsudvalgets første behandling af princip nr 8.  

 
8. Princip for den åbne skole: 
 
Formål: 
-At eleverne udfordres og motiveres i mødet med lokale foreninger og virksomheder på en sådan 
måde, at det understøtter deres læring og giver eleverne en varieret skoledag. 
-At åbne skolen for lokalsamfundet, så skolen bliver et samlingssted. 
 
Det ses ved: 
-at idrætsforeninger periodevis deltager i underrvisningen. (Bakken Bears m.fl.) 
-at musikskolen deltager i den fagligefordybelse og laver VVS, trommer m.m. 
-at lokale virksomheder inddrages i undervisningen. (FDB og IKEA) 
-at skolen samarbejder med lokale institutioner. 
?? 
Fremtidige ønsker: 
? 
 
Rugbrødsudvalget ønsker 5-10 min på næste møde, hvor der kan gives respons til det videre arbejde  

 
Ref. Søren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


