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Deltagere   

Anne Thrysøe, Anders Greve, Louise Skovlyst Andenæs, Kristina Ovens, 

Pia Buchhave Søgaard, Gitte Storm Henriksen, Winnie Stærke, Birgit 

Villebro, (elevrepræsentant).  

Suppleanter:1) Ulrik Kirkely, 2) Louise Knudsen, 3) Benedicte Juliane 

Aakirke Medarbejdersuppleanter: 1) Kenni Schouw 2) Per Sloth Møller  
 

Fraværende  Tanja Schaarup, Peter Faarup, Mie Burchardt, 
Mødeleder  

Tanja, Gitte tager over i Tanjas fravær 

Oprydning 
Louise, Mie 

  
  
  Emne  Drøftelse / Beslutning  

1  Kl. 17.00 
Principper vedr. idræt og badning 

Mål: Drøftelse af forslag 
Se bilag 

   
Drøftet og vedtaget. Det bør 

indføjes, at spray ikke må 

medbringes.  

Det er vigtigt, at vi sørger for at 

informere elever, forældre og 

personale om de nye principper 

samt ikke mindst i forbindelse med 

introugerne at præcisere 

principperne. 

2  Kl. 17.20 
Kommunikationsstrategi 

Mål: første drøftelse 
Beskrivelse: med udgangspunkt i hidtidige 

erfaringer med Min uddannelse og AULA ønskes 
en revision af nuværende politik. 
Se bilag 

 Bestyrelsen ønsker at flg. 

opmærksomhedspunkter 

indarbejdes i kommende principper:  

vigtigt at præcisere, hvilken 

kalender forældre skal følge 

Kontaktbogsfunktionen savnes- kan 

der findes alternativ 

Vigtigt at præcisere, hvad der skal 

sendes til alle og hvad der f.eks. 

skal kommunikeres som opslag 

Vigtigt med fælles linje i forhold til 

hvilken type information der skal 

findes hvor (AULA, Min Uddannelse) 

Der er behov for overblik  

Det skal tydeliggøres, hvor forældre 

skal orientere sig, når de skal støtte 

deres børn mht lektier etc.  

Her skal det indtænkes, hvordan 

der bliver den rette balance mellem 

elev og forældreansvar 

Svarfrister skal tydeliggøres for 

både forældre og medarbejdere i 

skole-hjemsamarbejdet 

Tydeliggørelse af hvordan forældre 

kan få hjælp til at anvende AULA 
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Ovenstående punkter indarbejdes i 

fremtidige principper.  

 

3 Kl. 17.45 

Skoleresultater 2019 
Mål: orientering og drøftelse 

BV orienterede om skolens 

resultater.  

4  Kl. 18.00  

Mangfoldige læringsmiljøer 
a) pædagogik og indhold 
b) økonomi 

Mål: orientering 

 BV orienterede om de initiativer, 

der er sat i gang i forhold til at 

videreudvikle skolens 

læringsmiljøer. Hun nævner, at der 

vil være fokus på mere systematisk 

anvendelse af vurdering for læring, 

differentiering, indretning og fysiske 

rammer, samt viden om 

specialpædagogik. 

BV orienterede om, at der i løbet af 

januar vil blive skabt økonomisk 

overblik over antallet af stillinger og 

opgaver mhp at ruste skolen til at 

varetage opgaven fremover.  

Bestyrelsen opfordrer til, at der skal 

være fokus på at udvikle de 

nødvendige pædagogiske 

kompetencer på skolen.  

5  Kl. 18.15 
Datoændringer 

Mål: orientering og aftale 
Beskrivelse: vi har været nødt til at ændre 

udviklingsmødet med bestyrelse og elevråd, så 
det finder sted 5/3 15-20 i stedet for 30/1 
Økonomiudvalgsmøde afvikles 19/2 15-16. Vi 

skal afklare, hvem der deltager 

 Ændringerne blev taget til 
efterretning.  

Pia og Kristina vil søge at 
deltage i økonomimødet.  

6 Kl. 18.20 
Trafikplan 

Mål: revision efter besøg af Team Trafik 
26/11 

Forslag fra BV blev tilrettet og 
vedtaget.  

7 Kl. 18.30 

Næste møde den 20/1 (Gyldenbjergsvej) 
Punkter 

a) Mødeleder 

b) Oprydning 

Afdelingsleder 

Tanja 

8  Kl. 18.35 

Meddelelser / Orientering  

Formand:  
Skoleledelse:  
Øvrige 

forældrerepræsentanter:  
Medarbejdere:  

Elever:  
 

 
 

 

Afdelingslederstilling 

DM i skoleudvikling 

Skolefodbold, skolehåndbold 

Udvekslingsbesøg Sydslesvig 

“Demokratipakke” 4 elever deltager 

SSP-problematikker  
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Dialogmøde 20/11 bl.a. om 

zoneinddeling af det fysiske rum, 

sportsklasse, scienceklasse, 

globalklasse 

 

9 Evt.   

  
  
  

Punkter til kommende møder:  
Mandag den 20/1  

16.30-19 10.kl. 

Budget, timefordelingsplan, 

19/2 15-16 

*(økonomiudvalgsmøde) 

 

Tirsdag den 3/3 

16.30-19 

Udviklingsplan, 

Torsdag den 5/3 

15-20 

*(udviklingsmøde med 

personale og elevråd) 

 

Tirsdag den 1/4 

16.30-19  

Skoleårets planlægning 

Torsdag den 29/4 

17-19.30  

Årsberetning, Årsmøde 

Mandag 8/6 16.30-19 

(20.00) 

*spisning 19-20 

 

Torsdag den 11/6 

16-18 

*(årsmøde i f.b.m. 

Nymarkfestival) 

ÅRSMØDE 
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