
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde 
på Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 20.08.18 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte 
deltagere:  
 
Deltagere: 
 
Afbud: 
 
Fraværende: Lennart 
 
Mødeleder: Brian 
Sekretær: Ole 

    

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.   
Godkendelse af 
referat 

     
Udsættes til næste gang 

2.       
Godkendt 



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

Årsmøde Skole og forældre 
Skolestart 
Emneuge 
René er gået ud af 
bestyrelsen. Lennart er 
dermed medlem af 
bestyrelsen. 

   Der kommer indbydelse til årsmøde i skole og 
forældre. Vi har en delegeret – samt mulighed for at 
tage en med. 
Kommet godt i gang efter ferien. Ny specialklasse i 
indskolingen. Den nye navne og adresse lov har givet 
vanskeligheder - børnene forsvinder fra intra 
systemet. Emnet i flexugen i uge 39 bliver SOL. -
Skjoldhøjskolens OL. Godt gang i planlægningen.  
Positiv stemning om Sensommermarked. 
To lærer stopper pr.  1 Okt. En musiklærer og en til 
håndværk og design. Lennart spørges om han vil med 
til ansættelsessamtaler.  

4.  
Præsentationsrunde 

Viden om hvem, der er 
hvem. 

Hvert medlem 
præsenterer sig.  
hvorfor man har 
meldt sig til arbejdet,  

• ens baggrund 
her under 
beskæftigelse, 
uddannelse 
mv. 

• Hvem man er 
forældre til 

• andet 

  Mette Laursen: Mor til Victor og Ella i 4. og 7. klasse. 
Gode diskussioner i bestyrelsen. 
Jane: Mor til Tobias i 4A. Har selv gået på skolen. 
Hjertebarn er inklusionsbørn 
Trine: Har børn 5 klasse og 8 klasse. Gode 
diskussioner 
Kirsten: lærer på skolen: Har mest 6. klasse nu. 
Tillidsrepræsentant.  
Aslimelik 7a Elsker fodbold, løb, violin. Er i 
elevrådet.  
Süreyya: Mor til  Ömer 1A og Emir 4B. Ansat på 
Skejby sygehus. Skolen er i en god udvikling, som 
hun gerne vil støtte op om.  
Karin: Mor til en pige i 4Bog en dreng i  6A. Godt 
med gæsteoptræden i SB. 
Layla: Marcus 2A og Oliver 4B. Vil gerne være med 
til at præge udviklingen.  



 
Troels: Medarbejderrepræsentant:  
Brian: Far til Bjørn i 5D. Vil gerne sætte 
specialklasser på dagsorden.  
Lars Kjem: Har været leder 6 år. 
Skolebestyrelsesarbejde er en vigtig del af skolens 
virksomhed.  

5. 
Konstituering af 
skolebestyrelsen 

Der skal vælges en formand 
og en næstformand 

Interesserede 
forældre melder sig. 
Derefter valg 

LK  Konstituering hver år. Brian valgt til formand. Trine 
valgt til næstformand. 

6. 
Nyt fra elevrådet 

Orientering om hvad 
elevrådet har arbejdet med i 
sidste skoleår. 

Oplæg ved eleverne, 
derefter spørgsmål 

LK  En ”ryste” sammen aktivitet i hele udskolingen.  
Afstemning om hvem der skal sidde i elevrådet.  
Elevråd skal bestemme hvad pengene fra 
sensommermarkedet skal bruges til. 

7. 
Formalia om arbejdet 
i skolebestyrelsen 

Orientering om rammer, 
tavshedspligt mv. 

Lars orienterer om 
regler og rammer for 
arbejdet i 
skolebestyrelsen. 
Derefter spørgsmål 

LK O Udpluk af udsagn fra gennemgangen. 
Brian: To vigtige områder for skolebestyrelsen, der er 
at lave principper og føre tilsyn. 
Rammerne gives af folketinget og byrådet.  
Vi har valgt en valgperiode på 4 år.  
Skal svare på høringer fra byrådet, om blandt andet 
besparelser.  
Der er tavshedspligt om arbejdet i bestyrelsen.  
To møder med SFO forældrerådet om året. Det ene er 
sammen med dagtilbuddet og klubben.  
 

8. 
Videndeling og 
erfaringsudveksling i 
skolebestyrelsen 
 

Viden og erfaring fra de 
medlemmer der har siddet i 
skolebestyrelsen de 
foregående år. 

Kort runde, 
spørgsmål og 
drøftelse 

  Brian: Uformel stemning, som vi gerne vil fastholde. 
Gerne spørge kritisk ind. Holde øje med principper, 
da det er dem der styrer skolen. Vigtig. at man 
kommer på banen med spørgsmål. Især spørge ind til 
indforståede forkortelser m.m. Hvis man vil have 
belyst et område, får vi fat i medarbejdere der indsigt 
i området. Godt med en rundvisning på skolen.   



 
Opfordring til nye medlemmer om at kontakte de 
enkelte ”gamle” medlemmer hvis man undrer sig.  
Rådmanden holder møde to gange om året, hvor man 
som medlem kan deltage. 
Køreplan for hvordan henvendelser til 
skolebestyrelsesmedlemmer behandles i 
skolebestyrelsen, blev gennemgået af Lars.  

9. 
Årsplan 
skolebestyrelsen 

Årsplan for skoleåret 
2018/19 besluttes. 
Mødedatoer: 
6/9, 24/10, 22/11, 17/12, 
arbejdsdag den 12/1, 15/1 
20/2, 21/3, 29/4, 28/5 og den 
21/6 kl. 16 – 22 møde og 
hygge.  
 

Kort oplæg ved 
Brian. Derefter 
forslag og beslutning. 
Deltagelse i SFO-
forældreråd. 

Brian B Brian/Lars gennemgik årsplanen. 
Deltagelse i SFO forældrerådsmøder drøftes på fælles 
mødet til november.   

10. 
Hyldestmiddag for 
klasserådene 

Afklar om skolebestyrelse i 
anledningen af 
frivillighedsåret vil afholde 
en hyldestmiddag for 
klasserådene. Som 
indledning laves der plads til 
oplæg og drøftelser.  
Forslag til dato: den 6.11 

Kort oplæg ved Lars. 
Derefter drøftelse og 
beslutning. 

LK D, B De nyvalgte forældreråd hyldes. I nogle klasser er det 
svært at finde forældre til forældrerådene. Det er ofte 
de samme forældre, der sidder alle år. Undersøge 
hvad der fungerer i de klasser, hvor der er mange der 
aktive.  
Forslag om at få mere styr på de praktiske forhold, 
såsom booking – penge m.m.  
Skolebestyrelsen bakker op om en hyldestmiddag til 
klasserådene.  

11. 
Aftaler for 
sensommermarked 

Få aftalt hvem der står ved 
kaffe og sodavandssalget. 
Evt. andre aktiviteter 

Kort om hvad vi 
plejer, derefter evt. 
nye ideer og aftaler. 

  3 timers vagt til fordeling. Salgsboden flyttes til 
hallen, som den første bod efter indgangen. Brian og 
Lars laver vagtplan. Man kan bytte indbyrdes.  

12.  
Næste møde 

  LK O Se årshjulet. 



 

 

13. 
Evt. 

    Facebook indlæg om skolevalg i området. Positive 
kommentarer om Skjoldhøjskolen 


