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Referat  
 

0. Referat godkendelse 
 
Referatet blev godkendt. 
      

1. Skolebestyrelsens indsatsområde: Understøttende undervisning 
- Indledning     v/Trine 

 
Trine indledte temaet og vi gik straks i gang med at fortælle om vores observationer. 
 

- Oplevelser v. UU-besøg    v/alle 

Hvert bestyrelsesmedlem forbereder et koncentreret  
oplæg på max 5 min. med centrale pointer fra klassebesøg  
og interview 

 
Alle fremlagde deres interviews. 21 interviews/observationer i alt er det blevet til. 
 

- Erfaringer med UU set fra et nationalt perspektiv  v/Lise 

 

Lise fremlagde ”erfaringer med UU set i et nationalt perspektiv.  

 

- Afrunding     v/Trine 
Hvad kan vi uddrage til et princip om UU  

 
Dette punkt blev lagt ind under punkt 2 på dagsordenen.   
  

Pause med lidt let at spise 
2. Skolens principper 

- Oplæg om principper    v/Lise 
 
Lise præsenterede kort hvad et princip er og hvilke principper vi mangler på Vorrevangskolen. 
 

- Præsentation af arbejdsgrupper 
 
Der blev præsenteret 4 grupper som hver især har til opgave at lave de principper de er tildelt. 
 

- Gruppearbejde om udarbejdelse af princip for UU 
 
Alle grupper udarbejder et forslag til princip for UU 
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- Det videre arbejde med principper 
-  

Alle grupper arbejder videre på næste bestyrelsesmøde 
 

3.  Facebook      
- Præsentation af årshjul    v/Henrik 

- Ansvar og indsatser 

 

Henrik præsenterede årshjulet. Mette Nielsen er skolen/ledelsens ansvarlige på området. 

Mette og Henrik taler sammen inden næste møde. På næste møde vedtager vi den videre plan. 
Henrik vil fortsat være behjælpelig i fht. det tekniske.   

 

 
4. Punkter til næste møde d. 25/4 

 
Facebook v/Mette Nielsen 
Planlægning af næste skoleår 
 
Næste møde er et arbejdsmøde vedr. principper. 

 
5. Meddelelser og evt. 

 

Marc orienterede om udkast til Rammer for mål – og indholdsbeskr. 
Lise orienterede om personalesituationen. Det lader ikke til at vi skal af med nogle af de fastan-
satte. 
Lise orienterede om samarbejde med COOP. Der arrangeres bl .a. fællesspisning den 25/4 hvor so-
maliske familier laver mad. 
Martin foreslår vi arbejder med et princip vedr. brug af ipads/IT/smartboards. Lise foreslår det bli-
ver et punkt på et kommende møde. Det gør vi. 
 
 
Ref. Marc 


