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Mødeleder: Ruth Caddock Hansen 
Mødeobservatør: Joan Quistgaard 
Referent: Gitte 
 

Tilstede: 
Ruth Caddock Hansen 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Michael Maagaard 
Joan Quistgaard 
Rikke Brixvold 
Rikke Brandes 
Katrine Vestergaard Nis-
sen 
Michael Maagaard fra ca. 
kl. 19 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud: 
 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 12.  
juni 2019 

 
Godkendt 
 

2. Konstituering 
 Udvalg til 19/20 

 

Formand: Ruth genvalgt 
Næstformand: Martin genvalgt 
 
Udvalg: 
Budgetudvalg: Martin, Michael, Lone, Michael M 
Forældreforum: Rikke, Rikke, Ruth, Lars + SS og SC 
Ansættelsesudvalg: Katrine, Joan, Ruth 
Joan deltager d. 27. aug. 
Mobbeudvalg: Lars, Joan (HF Horsens) – også om-
opmærksomhed omk. forhold mellem spec.kl. og al-
men klasser. SC ser på pjece, og derefter måske et 
møde i udvalget. 
SFO-udvalg: Michael og Michael, Joan og Jeppe 
Skæring Børneskov: Michael M  
Støtteforening: Rikke og Rikke, Joan og Michael M 
 

3. Genbesøg af møde- og års-
flow skoleåret 2019-2020 
 
 Beslutning vedr. besøg 

hos/af forskellige perso-
nalegrupper 
 

Årsplan består 
 
Input til møder/besøg: 
Mette Rasmussen ny leder af spec.kl. kommer på 
et møde – kan evt. fortælle om SIF og hendes erfaring 
med arbejdet med mindset. Inkludering af specialklas-
seelever (oplevelse i klub) 
 
Samarbejde med erhvervsskolerne – forløb koster. 
Tilbud om at komme til Skills. 
Job og Uddannelse – AF har udarbejdet kanon, som 
lægges ud på forældreintra 
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Skolen arbejder videre med Growth Mindset 
 
Ind i årshjul: Pjece, opsamling af ”resultater” 
 
Fravær og vikarplaner skal på dagsordnen ret hur-
tigt 
 
Ændring af toningsfag m.m. – skolen har søgt di-
spensation for dette og næste år. 
Læserbrev sendt til ny undervisningsminister + invita-
tion – op inden jul 
 
Karakterfri 8. årg. op under evt. og så opfølgning 
senere. 
 
Forældreinddragelse/-pligter – hvor meget kan 
skolen bede om. 
 
Budget kommer selvfølgelig op – ved endnu ikke, 
hvor meget Steffen Friis Brahe, ny administrationsle-
der, kan bidrage med til bestyrelsen. 

4. Deltagelse på kommende 
forældremøder inkl. pjece  

 

Ruth har været på 9. årgang. 
Uddelt pjece og talt om, hvordan ForældreForum har 
udviklet sig. Digital dannelse valgt som emne, fordi 
opførsel influerer på fællesskabet. 
Ikke alle forældre oplever dette, fordi deres børn ikke 
involverer dem. 
Hvis skolen vil inddrage forældre/bede dem om at del-
tage, skal de også have et produkt tilbage i form af 
pjece/materiale/andet 
 
Idéen bag ForældreForum er at inddrage forældre. 
Godt budskab, at lærerne har ønsket det aktuelle em-
ne, da det har stor indflydelse/forstyrrer læring. 
Emnet også en del af den åbne skole. 
 
På forældreøder: Først pæd.leder, efterfølgende for-
ældrerepræsent. 
 
3. årg. er d. 10.sept. 
 
SC og MR snakker om specialklasserne 
 
Joan bytter d. 11. sept. med Michael M. 
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5. Elev til- og fraflytning 
 Status fra Anne 
 Vurdering af om vi skal ha-

ve et princip eller en ret-
ningslinje ved til- og fraflyt-
ning 

 

Afgående elever:  
8 efterskole 
8 ESA 
3 spec. kl. 
12 til privatskoler 
2 udrejst 
3 flyttet 
 
 
Tilgående:  
11 nye til spec.kl. 
10 nye til almen klasser 
 
+ 1 til spec.projekt 
 
Et helt almindeligt mønster for de fleste folkeskoler. 
Begrundelser: Forandring, ønske om højere fagligt 
niveau (som sjældent indfries), ESA - skolen kan på 
nuværende tidspunkt ikke tilbyde lignende. 
Skolen skal spørge ind til grunden for flytning, da flere 
fra en klasse/årg. kan give anledning til overvejelser. 
De begrundelser, som skolen har hørt, giver ikke no-
get entydigt billede, som giver anledning til handlin-
ger. 
 
 
Skal skolen have et princip om at sammenlægge klas-
ser (evt. fag) for at give luftforandring. Sammenlæg-
ning i enkelte fag giver for lidt/og for meget bøvl. 
 
Erfaringerne hidtil er, at langt de fleste elever er glade 
for klassesammenlægninger 
 
Skolen kan give profilering af udskoling på en ordent-
lig måde, tilbud, fagligt niveau. 
 
SC skriver om til- og afgang vedr. skoleskift. Data. 
Ledelse snakker med medarbejderne i  foråret om, 
hvorvidt de kender til overvejelser om skoleskift. 
 
Ovenstående kan måske kommunikeres til forældre-
gruppen. 
 
 

 
6. Mere SFO på møderne  

 Hvordan og hvorledes? 
 

Forældre skal inddrages og høres. 
 
Michael H: Går ind for oprettelse af forældreråd,  
kan arbejde med Mål og Rammer for SFO’en. 
 
Møde om udvikling af SFO for forældre. 
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Tage SFO op på forældremøder, engagere klasseråd. 
Klasseråd for 0.-3. kl. skal sende 2 repræsentanter til 
et årligt møde. 
 
På forældremøder: Sig til forældre, at klasserådsre-
præsentanter vil blive indkaldt til møde inden jul, hvor 
man snakker SFO, så ledelse og bestyrelse får noget 
at arbejde med.  
Udvalget sætter rammerne for mødet/dagsorden. 
3. spec. Kl. skal også inviteres. 
 
0. kl. Martin + evt. Jeppe rundt i kl. 
 
MR, SC og Katrine skal snakke om klasseråd 

7. Skærby  
 bestyrelsens rolle på 

åbent hus-dag 
 

Nyhedsbrev skal ligge fast som dokument på intra. 
 
17 verdensmål 
 
Kick-off for Skærby bliver Børneskoven 
 
Til Åbent Hus torsdag d. 19, kl. 16-19, brug for besty-
relsen til at passe bod – Ruth laver vagtplan (og så 
bytter man indbyrdes på dagen, hvis nødvendigt). 
 
Bæredygtighed fx også Kvalitet i uddannelse og 
Ret til at alle trives 
 
Bæredygtighedsaspekt på dagen ligger bl.a. i, at kan-
tinen søger at få ”overskudsgrøntsager” til at lave 
mad, og hvis kød, bliver det kylling. 
Et af værkstederne er skoven. 
 
Digital dannelse i forhold til forældre på dagen: 
 
SS spørger om ”klimarådet” lave en tipskupon til for-
ældre om digital dannelse 
 
Opslagstavle, hvor der står noget skolebetyrelsens 
fokus og Michael finder billeder 
 

8. ForældreForum 
 Nyt siden sidste? 

 

Udvalgsmøde aftales 
Rikke spørger professor Nina Christensen om evt. fo-
redragsholder. 

9. Høring af udkast til byråds-
indstilling om justering af 
folkeskolereformen samt re-
videret styrelsesvedtægt  

Udsat 

10. Orientering 
 
Bl.a. om Skæring Børneskov 

Michael, evt. Lars og Martin 
Skæring Børnskov: 
Skolen vil bl.a. . . .RETTES 
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Skolestart   
Anne orienterede og viste materialer, mulighed for 
kiler i beplantning. 
 
Sport og Fritid kommer til møde fredag – inkorpere 
stier m.m. til beboerne. 
 
Ansøgning til Salling-fonden, mat. til politikere, ikke 
kun skolebørn, men også dagtilbud og beboere. 
 
13. sept. TV2 kommer om morgenen. 
 
Mere direkte – kortere – information 
Evt. med link/QR 
Vores mål: ændres/ erstattes. Børnene er bærere af 
projektet. 
Doner en busk øverst + praktisk information 
Kom og vær med til startskuddet. 
Hvor mange træer vi vil plante, hvor meget fylder det 
- give et billede, hvor meget  
(Plads til 26.000 kvm træer = 600 klasser) 
 
 
 

11. Eventuelt 
 

Maling af 8. kl gang, kommunikation ud til forældre 
om baggrund/formål 

 
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.   


