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Referat 
 
Tilstede:  
Elevrepræsentanter, Henrik, Trine, Torry, Martin, Toke, Hanne, Biola, Vivi, Mette, Lise, 
Poul, Mette og Marc 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 27/2-2018   (vedlagt) 
 
Ref godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
 

 
3. Årets indsats: Elevtrivsel / elevinddragelse 

Elevrådsrepræsentanterne inviteres med til dette punkt, 
hvor flg. punkter drøftes fælles: 
- Rygning 
- Bevægelse 
- Toiletregler  
Formen for mødet vil afhænge af antal deltagere. 

 
Trine indledte med en opsummering i fht. bestyrelsens indsats. Bestyrelsen vil gerne høre fra ele-
verne hvad de mener omkring indsatsområderne. 
 
Lise gennemgik de 3 emner. Der blev arbejdet i 3 grupper.   
Rygning – hvad er eleverne holdning til rygning? Skal vi blande os i det? 
Toiletregler – der kommer nye toiletter. Hvordan kan vi undgå de nye toiletter bliver uhygiejniske? 
Kan vi bruge jer (de store elever) som rollemodeller i denne her indsats.? 
Bevægelse – Børn og unge skal have 45 min bevægelse. Eleverne siger de ikke får den bevægelse 
der forventes. Lærere og pædagoger siger de giver dem 45 min bevægelse. Hvordan kan vi få det til 
at stemme overens? Hvad mener I (elever) der mangler i bevægelse? 
 
Gruppearbejdet: Se bilag til referat. 
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4. Klassesammenlægning    v/Lise, Marc 
 
Opfølgning på processen. 
Lise fremlagde status på forløbet og fra skolens side har det virket som en ok proces. Hanne 
fortæller at nogle har undret sig over pige/dreng fordelingen. 
Næste gang tænker vi kun at forslå de kan ønske fra egen klasse.  
Vi sender en samlet info ud inden længe. 
Vi undersøger mulighed for at kommunikere mellem forældrene. 
 

 
5. Kontaktoplysninger på hjemmesiden 

 
Lise orienterede om punktet. Mailadresser på bestyrelsen er lagt på hjemmesiden. Formanden og 
næstformandens telefonnumre lægges på hjemmesiden. 
 

 
6. OK 18 – og hvad en mulig konflikt kan betyde for Vorrevangskolen 

Drøftelse og af: 
- Tilsyn med de elever, der måtte være på skolen og her bl.a. retningslinjer for hjemsen-

delse af elever under en mulig konflikt 
 
I tilfælde af lockout sendes der info ud til alle forældre. Der lægges skemaer ud på klasserne. 
Lærere og pædagoger der har deres gang i spec klasser har også deres timer i alm klasserne. 
Vi kan ikke varetage pasning af de børn der ikke har deres lærere eller pædagoger.  
Ledelsen er tilstede.  
Der kan ikke ydes opsyn med dem i evt mellemtimer hvor de ikke har undervisning. 
Bestyrelsen bakker op om retningslinier i fht. tilsyn. 
I det brev der sendes ud i morgen vil der fremgå en adresse hvor div skemaer kan ses. 
Facebook vil ligeledes blive brugt i tilfælde af lockout. 
Vi afventer spændt forligsmandens melding senere i aften. 
 
  

7. Næste skoleår     v/Lise 
- Reducering af understøttende undervisning? 
- Personalebehov 

 
Vi har de senere år reduceret i UU. Det er der stor tilfredshed med. Vi skal søge for de enkelte klas-
ser. Skolen anbefaler vi fortsætter.  
Trine foreslår det udvises til også at gælde 7. årgang, grundet de lange skoledage mens de går til 
præst. Emnet om 7. årgang blev diskuteret. Emnet skal vendes med lærerne i udskolingen inden det 
gøres til et endeligt forslag.  
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Vi fortsætter som nu i fht. reducering af UU 
Personalebehov – Vi skal ikke ud og ansætte. Vi har det rette antal. i fht. skolepæd. I SFO kommer 
vi muligvis til at mangle en enkelt medarbejder. Det er ikke helt på plads endnu. 
 

    
8. Punkter til næste møde 

 
Skolebest – valg. 
Afslutning af tema – elevtrivsel 
SFO forældreråd.  

 
9. Meddelelser og evt. 

- Dato for næste dialogmøde med rådmand Thomas Medom er onsdag d. 30/5 
 
Lise opfordrer til at alle tænker igennem om man kan deltage. 
Bestyrelsesvalg går i gang i næste uge. 
 
 
 
Ref. Marc Nøddesbo 


