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Referat 
 
Fremmødte: 
Mette, Trine, Mette, Biola, Toke, Torry, Lise, Sarah, Marianne, Hanne, Vivi, Poul og Marc 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 15/6 
 
Dagsorden og referat er godkendt. 
 

2. Velkommen til - præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 
Sarah Kirkegaard-Kayser 
Marianne Pank Boesen 

 
Velkommen til Sarah og Marianne. Marianne er mor til Villum i 1. F. Sarah er mor til Matias i 1. F. 
Kort præsentation af den øvrige bestyrelse. 
 

 
3. Næste møder  

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder – alle dage kl. 17.00: 
 Tirsdag d. 26. september 
 Tirsdag d. 31. oktober 
 Tirsdag d. 28. november 
 Tirsdag d. 16. januar 
 Tirsdag d. 27. februar 
 Tirsdag d. 20. marts 
 Tirsdag d. 17. april 
 Tirsdag d. 22. maj 
 Onsdag d. 20. juni m/spisning 

 
Datoerne blev godkendt. 
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4. Årets tema     V/Trine 
Indkredsning af bestyrelsens indsatsområde i skoleåret 2017-18 
Brainstorm og drøftelser 

 
Trine introducerede kort hvilke tanker hun gør sig omkring skolebestyrelsens arbejde. Hun fore-
trækker at bestyrelsen koncentrere sig om et emne. 
Vi fordelte os i små grupper til snak om emner. 
 
Forslag: 
Adfærd på de sociale medier – involvere mange parter (Mette og Mette) 
Hvordan kan man bevare en ambition om et godt klassefællesskab? Hvordan kan vi styrke og højne 
fællesskabet? Styrke kommunikationen omkring klassen og mellem skole og forældre. (Hanne og 
Trine) 
Hvordan kan vi påvirke samarbejdet ud af til? Hvordan kan man få det kommunale samarbejde til 
at fungere bedre? (Hanne og Trine) 
Digital dannelse (Toke, Torry og Vivi) 
Elevtrivsel – hvad er det egentlig eleverne kan li? (Toke, Torry og Vivi) 
Digital dannelse (Lise og Marc) 
Elevtrivsel – Elevernes undervisningsmiljø (Lise og Marc) 
Hvilke værdier vælger man når man vælger folkeskolen? Hvilke værdier skal vore børn have med? 
(Sarah og Marianne) 
Fokus på lokalsamfundet – komme ud til lokalsamfundet på en anden måde -miljøbevidsthed (vær-
dier for naturen) (Biola og Poul) 
Fokus på børn med indlæringsvanskeligheder – hvordan gør vi det? (Biola og Poul) 
Inklusion (Martin). 
 
Ordet frit: 
Kan vi koble nogle af emnerne sammen? 
Uanset hvilket emne så kan vi godt påvirke det kommunale samarbejde? 
Hvem repræsentere eleverne i bestyrelsen? Evt. forældre deltager i et elevrådsmøde 
Vi skal som skole udarbejde en strategi for digital adfærd. 
Bestyrelsen kan selv komme på banen – gøre noget for skolen. 
Hvad er værdifuldt for elevernes trivsel? Hvilke værdier vil vi give dem med? 
 
Overskriften er: 
 
Elevtrivsel generelt, herunder 
 

- Digitaldannelse/adfærd, hvordan bruges nettet fagligt og socialt 
- Hvad trives børnene ved? Vore traditioner? 
- Vi gør noget selv 
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- Elevinddragelse 
 
Vigtigt der laves en køreplan. 
Der laves en proces hvor der også vil indgå det undersøgende ude i klasserne, blandt lærere, pæda-
goger og elever. 
Lise og Trine forbereder emnet til næste møde. 
 

5. september kommer der en oplægsholder til et personalearrangement omkring ”Digital dan-
nelse”. 

 
 

6. Siden sidst 
 
Det har været en stille opstart efter ferien. 
Hjemmesiden er ved at blive opdateret. 
Svømmehallen er blevet moderniseret. Den fremstår flot og indbydende. 4. sep. er den klar. 
Trivselslederne er i gang igen. Det er populært at være trivselsleder. 
Trivselsdagen bliver den tirsdag 12/9. Den foregår i Riisskov. 
Der er pt. Ikke tilrettelagt en pæd. arbejdsdag.  
 
 

7. Punkter til næste møde 
 
Processtart 
 

8. Meddelelser og evt. 
 
Marc orienterede om byrådsbeslutningen vedr. nye ”mål og indholdsbeskrivelse i SFO”. 
Torry udtrykker tilfredshed med at der er forældre som ikke lige kommer fra den pæd. verden. 
Henrik spørger til om Vorrevangskolen oplever at miste elever. Det gør vi ikke. Tværtimod er der 
tilgang.  
 
Referat Marc 


