
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 29.4.19 
Kl. 17 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Deltagere: 
Brian, Jane, Karen, Lennart, 
Sureyya, Trine, Kirsten, Anton, 
Ole og Troels Lars og Hanne 
 
Afbud: Lena, Laila, Mette 
 
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 

Se sidste nyhedsbrev 
Skolefest 
Ansættelse af ny 
afdelingsleder for 
specialklasserne pr. 1.8 
Tilmelding til d. 14.6 - 
afslutning 
 

   Skolefesten og forestillingen gik godt. Vigtigt at det 
er vores børn, der optræder. Det er godt for årgangen 
at være sammen om at sætte forestillingen op. 
Niveauet var højt. Der kunne godt være bedre 
koordinering med spisningen. Det skal være tydeligt, 
hvem der står for det – hvis klasserådet skal 
arrangere, skal de vide besked i god tid.  
 
Ansættelse af ny afdelingsleder. 
Der er ansættelsesfrist på torsdag d. 2. maj.  
 
Skolebestyrelsen inviteres ud d.14.6 med partner og 
der skal meldes tilbage til LK hurtigst muligt. 
 
Udvælgelsen af administrative ledere sker i denne tid. 
D. 8. maj får vi besked om ansættelse.  
 
 

4. 
Nyt fra elevrådet 

    Anton fortæller hvad der laves i elevrådet. Der har 
ikke været møde siden sidst, men de har været rundt i 
klasserne for at fortælle om løbet. Der blev samlet ca. 
8.000 ind på løbet.  
 
Der bliver spurgt ind til skolefesten – og Anton 
fortæller hvordan det var i udskolingen. De havde DJ 
og der blev danset rigtig meget.  
 

5. 
Budget 2019 

Budgettet indstilles 
vedtaget. Se bilag fra 
sidste møde. 

Beslutning LK D, B LK opsummerer budgettet – som blev gennemgået 
ved sidste møde. 
SFO-budgettet er godkendt 
 



 
Budget i undervisningen: 
Her regnes ud fra at bruge flere af tidligere opsparet 
midler til drift  
Budgettet for undervisningen er godkendt. 
 

6. 
Orientering om planlægning af 
skoleåret 2019/20. 

Orientering om arbejdet 
med arbejdsfordeling 
mv. 

Orientering LK D LK har været til møde i dag om overflyttelse.  
Vi skal ansætte 2 medarbejdere. Vi har brug for en 
lærer som skal varetage håndværk og design, som 
overflyttes fra en anden skole.  
 
Der arbejdes med fagfordelingen. Vi har været 
igennem ide-fasen, hvor alle medarbejdere i 
undervisningen har haft mulighed for at byde ind.  
Herefter arbejder ledelsen med et udkast, som kan ses 
i følgende uge.  
I næste uge har vi planlagt at skemalægningen går i 
gang. 
 
Der er overleveringssamtaler med kommende 
forældre og institutioner i denne tid. Mariann har 
valgt at gå på pension og der skal ansættes en ny 
børnehaveklasseleder.  
Troels er kontakt for de nye børn og er på besøg i 
institutionerne, som også kommer her på skolen i maj 
måned.   
 

7.  
Kommunikationsstrategi 

Afklar hvordan vi vil 
bruge AULA og bruge 
det som anledning til at 
formulere en 

Oplæg fra Lars om 
AULA. Dernæst om 
de beslutninger vi 
allerede har om 
kommunikation. 

LK O LK præsenterer AULA og dens funktioner.  
Opmærksomhed på formidlingen til forældrene – da 
intra lukker d. 1. august og mange sikkert vil glemme 
koder og adgang til nyt AULA. 
 



 
kommunikationsstrategi
. 

Herefter udarbejdelse 
af en 
kommunikationsstrate
gi. 

Ideer fra forældre: 
Registrering af fravær – mulighed for at forældre kan 
melde barnet syg med et enkelt klik 
 
Opslag – hvordan kan der sorteres i de opslag, der 
lægges op, så man ved hvad der SKAL læses og hvad 
der KAN læses.  
 
Hvad har vi oplevet med forældreintra: 
Det fungerer godt – med fælles info og en struktur 
der fungerer, men ønsker en mere ensartet 
kommunikation – så den opleves gennemgående i 
skoleforløbet. (eks ugebreve) 
 
Ønsker at der kan vælges i graden af info 
 
Ønsker lektie-markering i kalender. En 
opmærksomhed på at læringsplatformen Min 
Uddannelse også kan have denne funktion.  
 
Kommunikation: 
Vi drøftede punkter fra børn og unges 
kommunikationsstrategi i små grupper og kom med 
forslag til hvad vi gerne vil se.  
 
Visionen for Skjoldhøjskolen og principper for skole-
hjemsamarbejdet, samt beskrivelserne for mødet 
mellem skole og hjem danner et godt grundlag for 
vores kommunikationsstrategi. Vi skal være 
opmærksomme på at vi også skal have forventninger 
til kommunikationen forældre imellem. 



 

 

 
Hvad skal med? 
Overveje at få en kommunikationsstuderende i 
praktik 
Skolen kommunikerer tydeligt 
Tydelig afklaring af forventninger  
Ensartethed 
God tone 
 
  
 
 
 

8.  
Næste møde 

    Tirsdag d. 28. maj 

9. 
Evt. 

    Lars fortæller kort om mødet om skolerne i Vest.  
Husk at skriv til Lars inden på fredag om d. 14. juni 
Dialogmøde d. 3. juni 


