
Skolebestyrelsemøde onsdag den 21. september kl. 17.00-19.30 

 

Mødedeltagere 
Til stede 

Fahreta Kadic, Jakob Wang, Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette 
Åseng, Freya Frandsen Ohlsen, Emil Wester Hansen, Nana Grau, Christian Christensen og 
Teresa Ettrup Andersen 

Afbud 

 

Referat 

- Samspillet mellem distriktsklasser og Talent-Idrætsklasser i udskolingen 
o Drøftelse af fordele og ulemper i forhold til at blande klasserne på tværs, MW fortæller hvad der 

allerede gøres for at blande eleverne. JD supplerer.  
o Forældre ytrer at de føler distriktsklasserne bliver holdt udenfor – de vil gerne at der er mere. 
o Eleverne giver udtryk for, at der ikke har været meget på tværs på deres årgang pga. corona 
o Forslag om flere tiltag: Forældremøder på tværs af årgangen, flere små elementer hvor eleverne 

blandes, portrætforløbet i 7. kl. – portrætter laves på tværs af klasserne, distriktselever som 
ambassadører, lejrskole på 7. kl. ligge tidligt på året og ryste årgangen sammen 

o Kunne elevrådet være med til at udvikle/foreslå tiltag på tværs af skolen.  
o Forældresamarbejdet; hvad kan være på tværs? 
o Punktet drøftes videre i elevrådet; hvad tænker eleverne selv, hvad kunne de tænke sig mere af, hvad 

fungerer godt? – tages med tilbage til lærergruppen som sammen med ledelsen laver et udkast til en 
tidslinje for hvilke tiltag, der kunne finde sted. Herefter tilbageløb til bestyrelsen. 

- Elevrådene 
o lille ulv, mellemtrinnet – ikke konstitueret endnu 
o det store elevråd: forslag om kulturevent – det ser TA nærmere på og bringer ind i lederteamet. 

- Opfølgning på drøftelse om brugen af PC’ere i undervisningen  
o Orientering om at de vedtagne rammer er meldt ud til medarbejdergruppen; pc´er bruges kun til 

undervisningsbrug og ikke belønningsspil og lign. Kun alderssvarende læringsspil og film i uv.  
- Muligheden for konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. Drøftelse af 

eventuel dispensationsansøgning til skoleåret 2023-2024  
o Punktet udskydes til næste møde. 

- Diverse 
o Forespørgelse om fælles bestyrelsesmøde med Daginstitution Langmark 

 Der er enighed om at det kan give god mening – vigtigt med en relevant dagsorden. Temaer 
som overgangen, rekruttering og forældresamarbejde nævnes som relevante. 

 Der ønskes i det hele taget en drøftelse af opstarten i 1. maj-gruppen og overgangen til 0. kl. 
o Budgetforlig 2023-2026. Betydning på skoleområdet 

 Kort præsentation fra CH om at dette punkt bliver relevant på en senere dagsorden. Vi skal 
forvente en besparelse. 

o Energisparende tiltag 
 Vi afventer en melding centralt fra, men der kommer noget. 
 Forslag om at få eleverne til at tænke med – f.eks. en temadag om emnet. 

- Evt. 
o Ønsker til punkter på kommende dagsorden 

 Opfølgning skoleflytningen (d. 18.08.2022) 
 Facilitering af vedkommende forældremøder for større opbakning 
 Overgangen fra daginstitution til skole 

 


