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 Tilstede: 

Ruth Caddock Hansen 
Rikke Brixvold Hviid 
Rikke Brandes 
Martin Skov Møller 
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Michael Maagaard 
Trine Stampe Rasmussen 
Joan Quistgaard 
Katrine Vestergaard Nissen 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud: 
Lone de Pauli 
Morten Erenbjerg 
 

Mødeleder: Joan Quistgaard 
Mødeobservatør: Lars Kristensen 
Referent: Gitte 

 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 8. oktober 
2018 

Godkendt med den tilføjelse, at Trine deltog i ansættelses-
samtale 

2. SFO – oplæg om status 
- Input til hjælp i 

forhold til ferie-
melding 

- andet 
 

Jeppe – orienterer bestyrelsen om SFO’s virke- bestyrelsen 
også ansvarlig for SFO. 
 
Fælles SFO: 
Mandag mødes pæd. i aktivitetsgrupper – aktiviteterne kører 
tirsdag og torsdag 
 
I øjeblikket er SFO’en undersøgende på, om det virker. Mid-
lertidig evaluering: Kører godt, også personalesamarbejdet. 
Diskussion om, hvorvidt man kan kræve, at børn møder op. 
Lige nu: Tilbyde til børn - de skal vide, hvad de siger nej til. 
Balance for pæd. i det at træde ud af årgangen, sårbarhed 
for både børn og voksne. 
Årgangen må ikke drænes, fortsat fokus på sårbare børn og 
undgå konflikter 
Vekselvirkning mellem ”nemme” aktiviteter og aktiviteter, 
der kræver mere fordybelse, færre børn pr. voksen. 
Også fagidentitet for pædagoger. 
Specialklasser og pædagoger er også tænkt med. 
Skal tænkes med på alle årgange/spec.kl. – nogle børn skal 
evt. have et ekstra skub. 
Aktiviteter beskrives i google-drev/intra, så forældrene kan 
følge med 2 uger frem, så kan forældre også understøtte 
børns valg (med: Ret til ændringer forbeholdes). 
Fast fodbolddag hver fredag, midt i ugen ingen boldaktivite-
ter. 
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Fordele: Åbner relationer/møder mellem elever på årgange, 
og personale får bedre oplevelser i samarbejdet og i/omkring 
kompetencerne. 
SFO ikke så sårbar 
 
Kommer børnene ud på aktiviteter?? 
Præsenteres mulighederne allerede i klassen – inde ”opløs-
ningen” i SFO. 
Oplever børnene, at det er nyt. Er forældrene tilstrækkeligt 
informeret. 
 
Øvrigt: 
Lasse rejst – Frederik ansat, har udelivs- og kampsportserfa-
ring, nyuddannet, ansat pr. 1. dec. 2018. 
 
Ferietilmeldinger: 
Efterårsferien: 40 tilmeldte, ca. halvdelen kom. 
Skolen har brug for præcise tilmeldinger af hensyn til perso-
nalenormering. 
 
Sparringsgruppe: Michael Maagaard 
Joan vil gerne være med. 
Gerne diskutere strategisk udvikling og overordnede forhold. 
 
2 SFO-forældremøder om året til at give input. 
 
 
Snak om mobilbrug: 
3. årg: en eftermiddag om ugen til at spille på telefon m.m. 
– forældrene syntes ikke, at det var givtigt. Mangler tilba-
gemelding – måske også strategisk drøftelse på skoleniveau. 
0.-2. ingen mobiler m.m. 
 
3. årg. Lidt mere løst, spørger forældrene, men pædagoger 
også opmærksomme på, at nogle børn går hjem for at spille. 
 
Skolen skal være mere klar i mælet, sætte rammen for snak 
med forældre 
 
 

3. 2. behandling og godken-
delse af forretningsorden 

Ændring: 
§3 I helt særlige tilfælde kan formanden bede om skriftlige 
afstemning, og mindst halvdelen af bestyrelsen skal afgive 
svar. 
 
Godkendt. 
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4. Justering af princip om 
lejrskole 

- Ændringer på 5. 
årgangs lejrskole 

 

Anne opridser baggrund/historie, og gør opmærksom på, at 
budgettet for næste år generelt er reduceret. 
 
Ekskursioner 
Lejrskoleophold: 
0.-3. kl. overnatning 
5. kl. tidligere med forældre halvdelen af tiden 
- nu med 1 overnatning med personale (måske Kalø Land-
brugsskole) 
8. kl. tur på 5 dage 
 
100 kr./dag kan opkræves af forældre til dækning af forplej-
ning 
 
Skolerejser supplerende under formål - erstatter ikke lejr-
skoler, finansieres af elever/forældre  
 
Klassen må gerne skaffe midler ud over de 2000 kr. 
Elever må selv indhente det evt. faglige efterslæb. 
Bestræbe sig på at alle kan deltage – de der evt. ikke delta-
ger, modtager undervisning på skolen. 
 
Forældre kan være ”arm og ben-hjælp” 
 
Ressourceklasser arrangerer selv lejrskoler 
 
Punktet op igen næste gang. 
 
 
 

5. Forældreforum – seneste 
nyt 

Ledelse har haft telefonisk kontakt til Mette Meineche 
A-3 opslag, facebook-grupper.  
Opslag til forældremøde 
Bestyrelsen skriver ud til respektive årgange – Rikke skriver 
Forslag - SMS søndag formiddag 
Betaling?? Reklamere for mad 
Print til lærerne. 
 
Afholdt 4 elev-caféer på 6-9. årg. 
Hvordan arb du med udfordringer, med fejl osv. 
Ind i mindset 
Lavet interview med elever – kan bruges som indledende 
materiale  
 
Alle har svaret på spørgsmål, som nu bliver skrevet sammen 
Mette Meineche arbejder videre med materialet, faciliterer 
aftenen. 
Mindset, hvordan kan de voksne bedst støtte op. 
Der skal skabes et sprog, derfor praksisnært, enkelt. 
 
2 x gruppearbejde på aftenen 
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Produkt evt. flyer med produkt/punkter, også fra elevcafé, 
der kan bruges og præsenteres til fx forårskoncert 
Udvalget 
 
Mad med i teaser (husk vegetarret) 
 
 

6. Orientering 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelt 
 

Dialogmøde – tilmelding 9. nov. 
Minus Anne og Ruth. 
 
 
 
 
 
Underlag i gårde  
Renovering af hallen går ikke på skolens budget. 

 
 

Husk at hvert punkt skal afsluttes med at der tages en beslutning om videre forløb og 
at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


