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Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 31.oktober 
 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

 
3. Årets tema: Opsamling på elevtrivsel og interviews  

 
Hvilke temaer har substans således at bestyrelsen kan gå videre med det.? 
 
Biola 1. B: 
Være en del af et fællesskab, lege med andre, have venner 
Ked af det – når der ikke er nogen at lege med. 
Flere lokaler – ikke yderligere uddybning 
Kritik af toiletter – gerne flere toiletter. 
 
Poul 2. klasse: 
Venner, lære noget,  
SFO – nye venner udenfor klassen, musical. 
Trivselsledere, ellers samme som 1. klasse 
Ked af det når de ikke har venner 
 
Henrik 3.klasse: 
Venner, fællesskab, lege sammen. 
Knap så godt – svært at komme ud af sengen 
Omsorg for andre – hvis de ikke har nogen af lege med. 
Kritik toiletter 
 
Torry 4 klasse: 
Mere bevægelse, gerne faste lærer, rene toiletter 
Hygge timer, god legeplads, 
Vorrestrup hvert år 
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Marianne 5. G: 
Rene toiletter – mere rengøring og spejle. 
Gode frikvarter, når de er på tur,  
Ked af det når der drilles og sproget er grimt. 
Rart at være på Vorrevang. 
Fik samlet 5 grønne smileys. 
 
Tanja 7. F: 
Venner,  
Lidt grønnere/bedre mad i kantinen. 
 
Martin 10. D: 
Dejligt på skolen, har det sjovt. 
Vorrestrup er godt, Godt man får en rolle – tjene penge. 
Være på Dokk1.  
Kantinen er for dyr.  
Gammelt inventar – bedre udluftning. Kulde og varme. 
Gerne legeplads. 
Beskidte toiletter –  
Mere bevægelse –  
Mere plads i madkundskab 
Træningsfaciliteter. 
Fælles valgfag er dejligt men gerne større engagement fra alle. 
Blande klasserne mere 
Måske venskabsklasser 
Svært med venner i alm klasserne 
 
6. – 9. klasse: 
Baner udenfor  
Toiletter 
Temperatur i lokalerne 
Vandet smager dårligt (automaten). 
Multibaner – gerne med kunstgræs 
Støttepædagoger – til hjælp ved opgaver og trivsel 
Planlægning af lektier – koordinering ml lærerne 
Forældreundervisning så de kan hjælpe med lektier 
Lektiegruppe – elever hjælper elever 
45 min bevægelse – mere bevægelse – mærkesag  
Male klassevær i mere sjove og lyse farver  
Andre drikkevarer i kantinen 
Kageordning om fredagen 
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Ikke rimeligt at kl. time er fjernet 
Automater  
Nye blødere stole 
En dårlig start på dagen synes mange er træls 
For få pauser 
Sure trætte og irriterende voksne, der råber – går igen i alle besvarelser 
Bedre faciliteter til bevægelse 
9. klasses piger vil gerne undervise de små i toilethygiejne. 
Indflydelse på undervisning 
Der mangler plads på legepladserne 
Udendørsaktiviteter der relatere til UV. 
Søge fonde til udendørs baner. 
Fitness redskaber udendørs 
”Dejligt de kloge også skal lære noget”. 
Konflikter ved multibanen.  
 
 
Frida interview  
Niveauopdeling i klassen 
 
7. B: 
Vand, kantinemad, få alle i klassen til at koncentrere sig mm. 
 
 
Hovedemner til videre arbejde: 
Toilethygiejne 
Vand i udskolingen 
Kantinen – mere hjemmelavet mad 
Klima i lokalerne 
Møbler i lokaler/på gange 
Modernisering af skole 
Indfører klassens time – fokus på fællesskabet 
Mere bevægelse i UV – 45 minutter om dagen – ideer til aktiviteter fra eleverne 
Elev til elev - undervisning 
Ture og lejrtur 
Kreative fag 
Lærere underviser forældre der underviser deres børn. 
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4. Bestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten (bilag)  
 

• Hvad lægger du særlig mærke til i rapporten? 
 
 

• Hvad mener du, bestyrelsen skal kommentere for at fremhæve, forklare eller nuancere 
nogle tal eller en indsats? 

 
 

• Lav gerne forslag/udkast til, hvad skolebestyrelsens udtalelse skal indeholde 
 
Rapporten blev gennemgået og Trine laver bestyrelsens kommentarer. 
Evt kommentarer skal sendes til Vivi senest 10. dec 
                  

5. Punkter til næste møde 16/1 
 

- Kl. 16 – 17 – møde for rep i SFO forældrerådet 
 
Fortsat arbejde med temaet. 
 
 
 

 
6. Meddelelser og evt. 

 
Pæd dag foreslås den 2/3 2018. 
Vi skriver ud til forældrene og undersøger muligheder for pasning og undervisning 
 
 
 
 
Ref. Marc 
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