
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 21.03.19 
Kl. 17 - 18 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Derefter møde med øvrige 
bestyrelser 
 
Sted: Personalerummet. 
I lokalet til venstre for  
Indgangen 
 
Særligt indbudte 
deltagere: Frank 
 
Deltagere: Brian, Jane, 
Mette, Lena, Lennart, Karen, 
Laila, Sureyya ,  Trine, 
Troels, Kirsten, Aslimelik, 
Ole 
Lars og Hanne 
 
 
Afbud: Anton 
 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Brian 

    

 



 
Sekretær: Hanne 
Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 

for 
punkt 

Referat 

1.   
Godkendelse af referat 

    Godkendt 

2.  
Godkendelse af dagsorden 

    Godkendt 

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

Nyt om den administrative 
leder. 

 LK O LK orientere om processen om de administrative 
fællesskaber.  

4. Nyt fra elevrådet Se referat fra elevrådsmøde 
den 25.2.19 – bilag. 

 LK O, D Aslimelik fortæller om det sidste møde i elevrådet 
 
Nyt fra klasserne: 
6.a+b: Klasserne har haft besøg af en politibetjent, 
der fortalte om de sociale medier og konsekvenser af 
forkert adfærd på disse  
6.d: - 
7.a Abdi 6.d er begyndt i 7.a med fuldt skema 
7.b lørdag den 23.2 klassetur i Skøjtehallen. En god 
tur 
8.a - 
8.b - 
9. a+b: planlægger sidste skoleskoledag 
Nyt fra formænd og sikkerhedsrepræsentanter:  



 
• På skolebestyrelsesmødet blev der orienteret 

om matematikundervisning på de forskellige 
trin.  

• William og Yannick med på rundering: I 
mange klasser er der tung luft - der opsættes 
målere i klasserne, der fortæller (viser rødt), 
når der er behov for udluftning. Stor forskel 
på temperaturerne i klasserne 

 
Nyt fra Hanne-Gitte: Trivselsdag den 1. marts. 
Klasserne opfordres til at bruge dagen (eller en anden 
dag) på at arbejde med trivslen i klassen. Bl.a. Red 
barnet har et godt materiale med små film med cases. 
Temaugen og skolefesten:  

• 6. årgang arbejder med musical 
• De øvrige klasser har faglig fordybelse 
• Skolefest den 11. april efter udskolingen har 

set musicalen. Klubben deltager også, bl.a. 
med salg af mad, slik og sodavand 

• Elevrådet pynter op torsdag over middag 
Rynkebyløbet: Elevrådet står for planlægning af 
dagen (+SM og HG) 
Overskud fra sensommermarkedet - prioriteret 
liste fra elevrådet 
1.Vandautomat ved grønt hus 
2 Info-TV-skærm i kantinen 
 

5. 
Regnskab 2018 

Fremlæggelse af regnskabet 
for 2018 til orientering og 
drøftelse. Godkendelse sker 
på aprilmødet, hvor vi kan 

Ledelsen 
orienterer, 
derefter 
drøftelse. 

FH O, D,  FH orienterer om regnskabet  



 
have evt. kommentarer med 
fra MED. Regnskabet 
behandles på MED den 4.4. 

Se bilag 

6.  
Budget 2019 

Fremlæggelse af budgettet 
for 2019 til orientering og 
drøftelse. Godkendelse sker 
på aprilmødet, hvor vi kan 
have evt. kommentarer med 
fra MED. Budgettet 
behandles på MED den 4.4. 

Ledelsen 
orienterer. 
Derefter 
drøftelse. Se 
bilag 

FH O, D,  FH orienterer om budget 

7.  
evt. 

     

      
Møde mellem bestyrelser i 
området kl. 18 – 20.15 

Deltagere: Klub, dagtilbud, 
Private vuggestue, 
grundejerforening, SFO-
forældreråd og skole. 

    

Emne:  Samarbejde i 
lokalområdet  
 

    

Præsentation     5 min. 
Aftensmad     20 min. 
Skolebestyrelsesformanden 
byder velkommen 

 Brian byder 
velkommen 

  5 min. 

Status for arbejdet med 
Samskabelse 

Hvad har vi arbejdet med 
siden sidste år 

Oplæg Ole og 
Johnny 

  10 min. 



 
Samskabelse med fokus på 
klubben 

Hvorfor skal dit barn/ung 
gå i klub? 
Hvad kan man lave i en 
klub? 
Hvilke øvebaner kan man 
udvikle sig i og sammen 
med andre? 
Hvordan arbejder vi 
sammen i Ungiaarhus og i 
et 0-18 årsperspektiv ? 
 

Oplæg Ulrik   15 min 

Tanker om samskabelse 
fra grundejerforeningen 

Hvilke ideer og tanker har 
grundejerforeningen. 

Oplæg Jacob   10 min 

Hvad vil vi skabe samme i 
det kommende år for at 
styrke lokalområdet 

Gruppearbejde om ideer til 
samskabelse 

Grupper   Synliggøre skolen – drøftelse af om skolen skal 
reklamere mere om skolen, så kommende forældre 
ved mere om skolen eller vi hhar fokus på det børn, 
der kommer på skolen og kan fortælle om det der 
laves på skolen.  
Dele det vi går og laver. 
Netværke – bruge forældres kompetencer  
Cykel projekt – koble sammen med det der laves i 
klubben.  
Åbne kantinen op, så det bliver et samlingssted også 
udenfor skolens åbningstid. Mulighed for at mødre 
grupper kam komme på skolen 
  
Venskaber på tværs – skoleelever går på 
legepladser med dagtilbudsbørn 



 

 

Beslutning om hvilke 
forslag der skal prioriteres 
i det kommende år 

Fælles drøftelse og 
beslutning om hvad der fra 
deltagernes side er vigtigt, 
at der arbejdes for bliver 
gennemført. 

Plenum   30 min 

Evt. tema for det næste år På baggrund af aftenens 
drøftelser beslutte om, vi 
vil beskrive indsatserne 
under et samlet tema. 

Plenum   15 min 


