
 

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

 
 

   

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 

1.   
Godkendelse af referat 

    Godkendt 

2.  
Godkendelse af dagsorden 

    Godkendt 

3. 
Kort nyt, siden sidst 
SFO 

Ansættelse af ny skoleleder 
UPV 8+9 årgang 
Chromebook 

 HL/OG  Skolebestyrelsen følger op på status på 
Chromebooks, herunder særligt status på CD-Ord/det 
nye program til ordblinde elever.  



 
Undervisning 
Forældre 
Elever 
Andre/andet 

Infomøde for kommende 
forældre 

4.  
Nyt fra elevrådet 
 

  Elevrådet  Elevrådet orienterede om det seneste møde i 
elevrådet. 
Herunder at der en forespørgsel på om de ældste 
elever (7. – 9. klasse) kan få lov til at holde 
Halloween-fest i stedet for at deltage i 
Sensommermarkedet, da mange af de ældste elever 
synes at sensommermarkedet er kedeligt.  
Det blev aftalt, at eleverne drøfter med elevrådet 
hvordan det er muligt at gøre sensommermarkedet 
mere interessent for de ældste elever.  
Skolebestyrelsen følger op på emnet i form af en 
mere generel evaluering af sensommermarkedet i 
løbet af foråret 2020.  

5. 
Karaktergennemsnit  
 

Orientering om karakter  HL  Udskudt til næste møde. 

Elevfravær  
 

Kort orientering om fraværs 
procedure  
 

 HL  Punktet behandles mere dybdegående til næste møde 
i januar 2020. 
Her fremlægges fraværsstatistikker på elevfraværet.  

Eventuelt     Der var indlæg om udfordringer med kommunikation 
på AULA.  
Udfordringerne med kommunikation behandles på 
skolebestyrelsens temadag i februar 2020.  

Kl. 18-18.30 Fælles 
JULEFROKOST 
 

     



 
Fællesmøde med SFO-rådet Lege projekt – oplæg fra Ole og 

SFO 
 

 OG  Ole stod for et oplæg om legeprojektet, hvor der også 
blev fremvist små film til at underbygge de 
forskellige måder der arbejdes med lege.  
Skolebestyrelsen følger med interesse projektet, og 
ønsker opdatering på status på projektet i løbet af 
2020.  

 Skoledistrikts-udvidelse 
Oplæg om 
skoledistriktsudvidelse – HL 
fortæller om det konkrete i 
distriktsudvidelsen 
Drøftelse af ideer og tanker om 
hvordan vi tager imod de nye 
familier 
Hvad kan forældre gøre og hvad 
kan skolen gøre? Samarbejde 
med dagtilbuddet 
 

 HL  Der var oplæg om skoledistriktsudvidelsen ved 
Hanne.  
I de efterfølgende drøftelser fremkom følgende 
pointer: 
 Der kan udnævnes forældreambassadører på 

forskellige klassetrin, som forældre som overvejer 
at flytte børn til Skjoldhøjskolen kan henvende 
sig til. 

 En opfordring til at nye forældre får set hele 
skolen herunder: 

o Skolebiblioteket 
o Musiklokalet 
o Madkundskabslokalet  
o Mv. 

Som andre skoler i området ikke nødvendigvis 
har. 

 Der var et stærkt fokus på hvordan 
informationsniveauet styrkes. Det gælder både 
med hensyn til: 

o Facebook 
o Hjemmeside 
o Aula 
o Mv. 

Der var i den forbindelse opfordring til, at lægge flere 
at de små gode hverdagshistorier op.  



 

 

Skolebestyrelsen følger op på 
kommunikation/informationsniveau på 
skolebestyrelsens temadag i februar 2020.  

 Toilet-udskiftning 
Kort om arbejdet med 
toiletvaner i indskolingen  
 

 HL, OG  SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen opfordrede 
skolen til at iværksætte pædagogiske initiativer med 
hensyn til bedre toiletvaner på Skjoldhøjskolen. 
Både SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen følger 
løbende op på emnet, og forventer et oplæg om status 
på toilethygiejnen og på hvilke pædagogiske 
initiativer der arbejdes med på næste års møde 
mellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen. 
 

 
Næste møde 

    - 

 
Evt. 

    Glædelig jul og godt nytår til alle. 


