
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 15.1.19 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte deltagere:  
Meryem og Anker 
Deltagere: 
 
Afbud: 
Anton, Karen, Kirsten,  
 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Brian 
Sekretær: Hanne 

    

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.   
Godkendelse af referat 

    Godkendt 

2.  
Godkendelse af dagsorden 

    Pkt 3 udskydes pga sygdom 



 
3. 
Orientering om arbejdet i 
matematikundervisningen. 

Meryem og Anker 
orienterer om arbejdet i 
matematikundervisning
en. 

   Pkt udskydes 

4. 
Kort nyt, siden sidst 
SFO 
Undervisning 
Forældre 
Elever 
Andre/andet 

APV, arbejdsdag i 
MED den 17.1.19 
Nærmere orientering på 
mødet i februar. 
Ny medarbejder. 
SFO projekt 
 

   LK orienterer om APV og arbejdet med denne. Der 
bliver spurgt til medarbejder fastholdelse og Lars 
fortæller at vores fokus ligger på at sikre os at vi har 
det gode hold. Der er sket en udvikling -også inden 
for skoleverdenen, så der er generelt mere udskiftning 
end før i tiden. Aarhus kommune lægger selv op til 
rokering (og rekruttering) idet de blandt andet 
udbyder mobilitetsugen eftervidere uddannelse.  
Der vil blive en større orientering om APV ved 
februar mødet.  
Alen er ansat som specialpædagog i 9.d 
 
OG orienterer om legeprojekt i SFO – der ønskes en 
større orientering på et senere tidspunkt 
 
LK orienterer om brand i grønt hus. 
 
 

5. 
Nyt fra elevrådet 

Siden sidst    Aslimelik fortæller om hendes forespørgsel om hvad 
pengene skal bruges til  
En skydedør til pædagogisk læringscenter 
En storskærm i kantinen hvor der kan komme opslag 
om dagens-aktiviteter  
 

6. Forberede besøget af 
Rådmanden den 29.1. 

  D, B Vi drøftede indhold og ramme for mødet. Kunne 
starte med et kort oprids af Skjoldhøjskolens historie. 



 
Besøg af rådmand Thomas 
Medom og direktør Martin 
Østergaard Christensen 

kl. 16. på 
Skjoldhøjskolen 

Lennart står for at lave dagsordenen sammen med LK 
og Brian 
 

7. 
Ny dato for arbejdsdagen 
 

Aftale om arbejdsmøde 
Forslag d.09.03 

Forslag til datoer 
modtages gerne 

LK D Brian og LK kommer med udspil til et alternativ. 

8.  
Orientering om arbejdet med 
Min Uddannelse 

En orientering om 
arbejdet med Min 
Uddannelse. Herunder 
udmeldingen fra 
Rådmanden om 
rammerne for arbejdet:  
Skolerne skal fortsat som 
minimum bruge 
læringsplatformen til 
elevplan og UPV, men 
ellers sætter skolerne selv 
rammerne for brugen af 
læringsplatformen. 

Følgende krav til 
arbejdet i 
læringsplatformen er 
fortsat gældende: 

Elevplanerne skal leve op 
til Bekendtgørelse om 
krav til digitale elevplaner 
i Folkeskolen, herunder 
forældre- og elevadgang, 
adgang til løbende 
evaluering, 

Oplæg ved Hanne og 
Kirsten om arbejdet i 
dag. 
Derefter drøftelse, og 
ideer til fremtidig 
praksis, hvor også 
principperne for det 
gode 
skole/hjemsamarbejde 
inddrages. Se bilag. 
 
 

LK, HL, 
KS 

 HL orienterer om arbejdet med MinUddannelse og 
strategi for brugen af læringsplatformen. 



 
datasikkerhed, UPV og 
Fælles Mål. Disse krav 
lever læringsplatformen 
op til og skal derfor 
benyttes til elevplanen 

Skolernes grundlag for 
UPV skal ligeledes leve op 
til Bekendtgørelse om 
krav til digitale elevplaner 
i Folkeskolen, herunder at 
skolernes grundlag for 
uddannelsesparathedsvur
deringer skal kunne 
udveksles med 
Optagelse.dk. Dette krav 
lever læringsplatformen 
op til og skal derfor 
benyttes til UPV 

Skolerne vælger 
herudover selv, i hvilket 
omfang man vil bruge 
læringsplatformen, så 
længe lovgivningen for 
UPV og den digitale 
elevplan overholdes. I 
praksis betyder det, at 
skoleledelsen i 
samarbejde med 
medarbejderne og i 
dialog med bestyrelsen 



 
udstikker de lokale 
rammer for brugen af 
læringsplatformen på 
egen skole. 

Læringsplatformen skal 
grundlæggende 
understøtte børnenes 
læring, udvikling og 
trivsel. Der kan være 
forskel på, hvordan 
arbejdet med 
læringsplatformen gribes 
an i henholdsvis 
indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Læring og 
Udvikling har udarbejdet 
vejledninger til, hvordan 
skolerne kan arbejde med 
elevplansværktøjet i 
MinUddannelse. 

9. 
Status budget og regnskab 

Kort orientering om 
status. 

Oplæg ved Lars, 
derefter drøftelse med 
henblik på ønsker til 
budgettet. 

LK  LK orienterer regnskab og fortæller at der er et godt 
overskud på vedligeholdelse af bygningerne, der skal 
bruges. Vi har nogle gode tekniske 
servicemedarbejdere, der er gode til at gøre en masse. 
SB ønsker en redegørelse fra ledelsen om 
toiletforhold. Kan der arbejdes med andet eller mere 
lys på toiletter? 
Budget – Frank er godt på vej.  
 

10. Lars orienterer om 
arbejdet og om, 

Orientering og 
spørgsmål. Se bilag 

LK O, D Lars orienterer om arbejdet med UPV og giver 
eksempler på hvordan der arbejdes 



 

 

Orientering om arbejdet med 
uddannelsesparthedsvurdering 

hvordan vi vurderer 
eleverne. Se bilag 

11.  
Næste møde 

     

12. 
Evt. 

     


