
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 20.2.19 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte deltagere:  
Meryem og Anker 
Deltagere: 
 
Afbud: 
 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Brian 
Sekretær: Hanne 

    

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.   
Godkendelse af referat 

    Godkendt 

2.  
Godkendelse af dagsorden 

    Godkendt 

3. Meryem og Anker 
orienterer om arbejdet i 

   Anker og Meryem fortæller om deres arbejde som 
matematikvejledere og om den udvikling, de har sat i 



 
Orientering om arbejdet i 
matematikundervisningen. 

matematikundervisning
en. 

gang de seneste år. Der arbejdes på den røde tråd fra 
indskoling til udskolingen. I indskolingen arbejdes 
der ikke længere med et fast læringsbogssystem – 
men med ”konkret matematik”. Det går bla. ud på at 
fokusere på indholdsforståelse fremfor udenadslære. 
Der arbejdes med at sætte sprog på strategier og give 
eleverne større talforståelse. Der er positiv feedback 
fra matematiklærerne i indskolingen.  
I udskolingen arbejdes der med prøver og 
spiralmodellen. Der er fokus på progression for den 
enkelte elev. Der er feedback på de skriftlige opgaver 
og tests, hvor der aftales fokuspunkter for hver elev.  
 

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

Se sidste nyhedsbrev 
AULA 

   Lars orienterer om de forandringer, der er i sigte. 
AULA skal være klar til 1. august. Der følger også en 
ny hjemmeside. 
Der er kommet nye afmærkninger ifb med 
parkeringen.  

5. 
Nyt fra elevrådet 

    Der er ikke så meget nyt fra elevrådet 
De er dog i gang med at planlægge trivselsdagen d. 7. 
marts og i den anledning vil der være et oplæg på 6. 
og 7. årgang om de sociale medier 
 

6. 
Besøg af rådmand Thomas 
Medom og direktør Martin 
Østergaard Christensen 

Opfølgning på mødet. 
Kort evaluering 

Drøftelse LK D, B Vi fik sagt det vi ville og fik sagt det på et godt 
tidspunkt. Vores oplevelse var meget positiv. Det 
samme har vi hørt at de synes. (Billede med 
kommentar kan ses på FB) 
 



 

 

7. 
Ny dato for arbejdsdagen 
 

Tage stilling til om vi 
suspenderer det 
almindelig møde den 
29/4 og laver et 
arbejdsmøde i stedet. 
Kan sidste møde i dette 
skoleår flyttes fra den 
21.6 til den 14.6? 

 LK D Vi aftaler at vi holder et arbejdsmøde d. 29.4 og evt. 
forlænger det med en time. 
Vi rykker det sidste møde til d. 14.6 

8.  
Ny lovgivning 

Orientering om 
lovgivningen og 
præsentation af proces. 

Lars orienterer LK O Lars orienterer om lovgivningen 

9. 
Stærkere læringsfællesskaber 

Orientering Oplæg ved Hanne, 
derefter drøftelse. 

HL  Hanne fortæller om stærkere læringsfællesskaber. 
Skolebestyrelsen glæder sig til at følge udviklingen. 
 

10.  
De socioøkonomiske 
karakterer 

Orientering og drøftelse Lars orienterer, 
derefter drøftelse. 
Se seneste 
nyhedsbrev. 

LK  Udskydes 

11.  
Næste møde 

Input til temaer med de 
andre bestyrelser. Vi 
har fællesmøde den 
21.3. 

   Forslag: 
Sætte klubben i spil 
Hvordan kan vi være fælles om at løfte lokalområdet? 
Fra klubben – rolle spil – social stories.  
 

12. 
Evt. 

     


