
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 24.10.18 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte 
deltagere:  
 
Deltagere: Brian, Jane, 
Troels, Kirsten, Karen, 
Laila, Sureyya, Lena, 
Mette, Lennart, Ole, Lars 
og Hanne 
 
Afbud: 
 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Brian 
Sekretær: Hanne 

    

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.        



 
Godkendelse af referat 
2.  
Godkendelse af 
dagsorden 

     

3. 
Om nationale test 

Orientering om arbejde med 
de nationale test 

   Serpil, der er læsevejleder i udskolingen, fortæller om 
vores arbejde med de nationale test. Forberedelse 
inden testene tages, om selve testen og om hvordan 
der følges op på resultaterne og det daglige arbejde 
ved et fælles møde mellem lærerne, vejlederne og 
ledelsen. Der arbejdes med udgangspunkt i KOLBS 
læringscirkel. Der gives eksempel på hvordan, der 
følges op med en ressourceindsats og hvordan lærerne 
klædes på til at støtte den enkelte elev i en positiv 
progression. 
 

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

Budget 2019, herunder 
orientering om høring om 
organisering af de 
administrative ledere. Lars 
skal udtale. 
Ansættelser. 
Barsel og retur fra barsel 
Orientering fra 
mødedeltagerne på mødet 
med rådmanden og om 
skolebestyrelsens arbejde.  

   LK orientere om budgetbesparelser, hvor der arbejdes 
videre med at den administrative leder placeres 
centralt og varetage to skoler.  
Vi drøftede muligheden for at invitere politikere ud til 
et skolebestyrelsesmøde og fremlægge skoledistrikter 
Punktet tages på næste møde. Karens skriv sendes til 
LK og Brian, som vurdere om næste møde skal 
udvides med 1 time.  
Nye medarbejdere: Susanne håndværk og design 
lærer fra Nordvestjylland. Miki musiklærer fra 
Grønland. Begge lærere giver udtryk for at de er 
glade for at være her og meget positive ift opstarten 
og det at være en del af Skjoldhøjskolen. 
Anna skal på barsel og Rikke Hare og Karina kommer 
retur fra barsel. I forbindelse med skemaændringer 
tænkes klassesammenlægningen på 4. årgang ind. 



 
Der er lavet plan for sammenlægningen, som 
forældrene på årgangen vil præsenteres for i 
november. 
Lena og Sureyya fortæller om møde om rådmanden 
og om skolebestyrelsesarbejdet. De er overrasket over 
hvor mange folk, der arbejder for bestyrelserne.  
 
Tilmelding til møde med rådmanden og forvaltningen 
d. 13.11 kl. 18-20 
 

5. 
Nyt fra elevrådet 

Præsentation af de to 
repræsentanter og 
orientering fra de sidste 
elevrådsmøder 

   Aslimelek 7.a og Anton 6.a er nye skolebestyrelses 
repræsentanter fra elevrådet. 
Der er ca. 30 000 kr. fra sensommermarked- de har 
snakket om hvad pengene skal bruges til – eks. borde 
ved kantinen, vandpost ved grønt hus, pannebane. 
Repræsentanterne har været på kursus og hørt om 
antimobbestrategi og lært at debattere 
Der har været evaluering af SOL – hvor mange elever 
gav udtryk for at det var rigtig godt og dejligt at være 
sammen med venskabsklasserne.  
 
 

6. 
Bedre involvering af 
elevrepræsentanterne 

Afklare hvordan 
elevrepræsentanterne bedre 
kan involveres i arbejdet 

Oplæg fra 
eleverne om 
deres 
forventninger. 
Derefter 
spørgsmål og 
drøftelse 

Brian  Vi snakkede om hvordan vi kan få elevrådet mere 
med i skolebestyrelsesarbejdet. Skolebestyrelsen vil 
gerne høre mere om den daglige skoledag og 
fortællinger fra elever. Der blev forslået at AMR-også 
deltager  



 
7. 
Orientering om arbejdet 
med uddannelsesparathed 
 

Orientering om arbejdet 
med SOS, motivering af 
elever osv. 

Oplæg ved Lars. 
Derefter 
spørgsmål og 
drøftelse 

LK  Udgår 

8. 
Årsberetning 
  

Formanden præsenterer 
emner, punkter og temaer 
for årsberetningen for 
arbejdet i skolebestyrelsen. 
Oplægget præsenteres på 
mødet. 

Brians oplæg 
drøftes, suppleres 
og beretningen 
præsenteres i sin 
endelige form på 
mødet i 
november. 

Brian D Brian gennemgår årshjulet 
Og konkludere at vi som skolebestyrelse udfører 
tilstrækkeligt tilsyn med skolen.  
Formandens beretning accepteres af bestyrelsen. 

9. 
Min Uddannelse 

Hanne orienterer om 
arbejdet med Min 
Uddannelse. 

Oplæg ved 
Hanne. Derefter 
spørgsmål og 
drøftelse 

HL D Udgår 

10. 
Plan for 
forældrerådsaften,  

Ideer til indhold af 
forældrerådsaften.  
Årsberetning mv. hvem gør 
hvad…… 

Kort indledning 
ved Lars, derefter 
melder alle ind. 
Forslag om, at 
flytte mødet til 
slutningen af 
januar beg. Af 
februar pga. 
forældremøder 
mv. 

LK D, B Brian og LK præsentere et forslag og vil gerne 
arbejde videre med en endelig plan. 
Opfølgning på mødet fra sidste efterår – tænker vi er 
vigtigt at fremhæve. 
 

11. 
Sensommermarked og 
emneugen SOL 

Tilbagemeldinger fra 
bestyrelsen.  

Alle meder ind LK   

12.  
Næste møde 
 

Møde med SFO-
forældrerådet. Input til 
indhold. 

Alle melder ind OG   Næste møde flyttes til den 26.11. LK og Brian 
melder ud om tidspunktet. 



 

 

Er det muligt at flytte mødet 
den mandag den 26.11. 

13. 
Evt. 

    Mette har fået en forespørgsel fra udskolingen om 
flytning af pause fra formiddagen til eftermiddagen 
 
Karen slår et slag for FB og hvordan vi her kan skrive 
de gode historier.  


