
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 17.12 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte deltagere:  
 
Deltagere: Karen, Lena, Laila, 
Sureyya , Jane, Brian, 
Mette, Lennart, Trine, Troels, 
Kirsten, Anton, 
Lars og Hanne 
 
Afbud: 
 
 
Fraværende:  Ole (syg) 
 
Mødeleder: Trine/Brian 
Sekretær: Hanne 

    

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.        



 
Godkendelse af referat 
2.  
Godkendelse af dagsorden 

     

3. 
Kort nyt, siden sidst 
SFO 
Undervisning 
Forældre 
Elever 
Andre/andet 

Ansættelsessamtaler 
Brev til rådmanden 
Juleafslutning 
Træningsprøver 
 

   LK fortæller om punkterne under kort nyt 
  
 

4. 
Nyt fra elevrådet 

Meget lidt om elevrådet 
Lidt om hvad man kan 
opleve i undervisningen 
 

   Anton fortæller om arbejdet i elevrådet. Der er ikke 
så meget nyt – de har delt æbleskiver ud og der har 
været snak om hvad pengene skal bruges til. Anton 
fortæller om en matematiktime, hvor der skulle laves 
video som blev lagt på skoletube.  
 

5. 
Gennemgang af principper 

Orientering om hvad et 
princip er, hvordan vi 
har arbejdet med dem 
og hvilke handlinger de 
afstedkommer. 

Oplæg ved Lars ud fra 
princippet om det 
gode 
skole/hjemsamarbejde. 
Se bilag. 
Derefter drøftelse og 
evt. afklaring om der 
er et eller flere 
principper, der skal 
evalueres i 
skolebestyrelsen på et 
efterfølgende møde. 

LK D, B Der blev drøftet valg af klasseråd. Kan der gøres 
noget for at kommunikere mere ud til forældrene. Vi 
ønsker at afklare status. Der kom forslag om at 
klasserådet er en opgave, som alle tager del i og at det 
går på skift. Det kan evt. flettes ind i skole-
hjemsamarbejdet som en opfordring til at alle tager 
del. 
Vi snakkede om kommunikationen på intra  
Lene bemærker at vi ikke har et ”Princip for 
elevernes trivsel” – det kan være en mulighed at 
arbejde med at udforme et sådanne princip. Det kan 
også være at der ikke er behov, da vi har et meget 
grundig beskrevet princip om anti-mobbestrategi. 
Brian samler op og forslår at vi arbejder med 
principper en efter en til de efterfølgende møder.  



 
6. 
Bevægelsesmønster for 
skolevalg 
 

Være orienteret om, 
hvordan forældre 
vælger skole, når de 
ikke vælger 
Skjoldhøjskolen 

Drøftelse LK D Lars fremlægger tabel over elevvandring fra 2012-
2018 
Der blev forslået at kigge på muligheden for at 
oprette profil-fag i udskolingen (som Rundhøj) 
Vi oplever at fortællingen om Skjoldhøjskolen er 
mere positiv og at der er flere der overvejer at vælge 
Skjoldhøjskolen, som ellers har valgt privatskole.  
Skal der evt. forsøges med at ringe til de forældre, der 
ikke vælger os? Vi laver skole for de børn, der går 
her og dem vil vi gerne have nogle flere af.  
Skolebestyrelsen opfordrer til at skolen er mere aktiv 
ift at fortælle om hvilken skole vi driver. 
I januar ved vi mere om de elever, der er tilmeldt 
kommende 0. klasse. 
  

7. 
Plan for arbejdsdag 

Forventningsafstemning 
til arbejdsdagen den 
12.1. Se bilag. 

Drøftelse LK  Lars præsenterer planen  
Stærkere læringsfællesskaber 
Skolebestyrelsen vil gerne vide mere om begrebet 
”stærkere fællesskaber” – evt noget kort litteratur. 
(Lars Qvortrup om læringsfællesskaber) 
Der opfordres til et lille kompendium, som kan læses 
inden vi mødes d. 12.01. Her skal også ligge 
målsætninger, værdier og principper. 
Vi holder fast i dagsorden, som den ser ud her. 
 

8. 
4. årgang, sammenlægning 

Vi skal beslutte at lukke 
for tilgang af nye elever 
på 4. årgang og at 
reducere årgangens 
skoleuge frem til 3 
måneder efter 

Kort orientering, 
drøftelse og beslutning 

LK O, D, 
B 

Lars orienterer om sammenlægningen af 4. årgang. 
Sammenlægningen udskydes til uge 8. 
Vi søger om suspension fra det frie skolevalg og om 
at reducere skoleskemaet. Der er 25 elever på 
årgangen nu.  



 

 

sammenlægningen. Se 
bilag. 

Skolebestyrelsen rettede en opmærksomhed på 
fagligheden på årgangen.  
 
Skolebestyrelsen er hermed orienteret om ansøgning 
for at reduceret skoledagens længde, om suspension 
for det frie skolevalg for 4. årgang, samt 
genansøgning for 6. årgang og bakker op om 
indsatserne. 
 

9. 
Orientering om arbejdet med 
uddannelsesparthedsvurdering 

Lars orienterer om 
arbejdet og om hvordan 
vi vurderer eleverne. 

Orientering og 
spørgsmål. Se bilag 

LK O, D Punktet udgår 

10.  
Næste møde 

    Den 15 januar – efter skolebestyrelsesdagen. 

11. 
Evt. 

    Bogen ”skole og forældre” er udleveret til nye 
forældre. 


