
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 13/12 2016 kl. 16.30-19.30 i mødelokalet v. hovedindgangen  

Referent Bent Jørgensen 

Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Ole Tougaard, Peter Olsen, Tanja 
Schaarup, Erla Ingvarsdóttir, Tugba Øzdemir, Edita Shabani, Jeanette Præsttofte, Annelene Nietzer, Thomas 
Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro,  
 
Fraværende:  Jeanette Koll, Peter Olsen, Tugba Øzdemir, Edita Shabani   
Mødeleder: Tanja Schaarup 
 

 
 

1. 16.30 
Referat fra sidste møde underskrives 
 

Udgik 

2. 16.35 
IT og medier 

    Mål: orientering og drøftelse af principper 
    Form: afdelingsleder Birgitte Sørensen og    
    IT-vejleder Per Sloth giver oplæg vedr.  
    status og visioner vedr. skolens anvendelse  
    af IT og medier.  
 
   Herefter drøftes principper og revision af  
   disse.  
 
   Forberedelse: læs bilag med nuværende  
   principper samt forslag til ændring heraf  
   under dagsordenen. 
 

 

Per og Birgitte gennemgik Læringscentrets nye 

forslag til principper på området. 

 

De nyformulerede principper blev drøftet. 

Bestyrelsen foreslår, at følgende ændring 

indarbejdes: Alt efter sætningen ”Disse 

positioner uddybes nærmere i IT-områdets 

handleplan” fjernes.  

 
De reviderede principper kommer, når arbejdet 

med disse er skærpet yderligere, op på et senere 

bestyrelsesmøde.  

  
3. 17.20 

Samråds- og dialogmøder 
Mål: Høring 
Forberedelse: se link og bilag herunder. 
Udvalget for børn og unge ønsker vores høringssvar 
vedr. forslag til ændret model for dialogmøder 
mellem bestyrelser og politikere. 
 

Beslutning 
Skolebestyrelsen bakker op om den nye 
mødestruktur med samrådsmøder. 
 
 
Skolebestyrelsen anbefaler at ”to 
forældrerepræsentanter” ændres til ”to 

skolebestyrelsesmedlemmer”. 
 
 

4. 17.40 
Projektansøgning vedr. skole-
hjemvejlederfunktion 
Mål: orientering v/BV (og orientering) 
Forberedelse: se bilag nederst 
 

Ansøgningen er sendt. 
Bestyrelsen bakker op.  
 

Vi får svar inden jul. 
 
 

5. 17.55 
Fællesmøde for personale og bestyrelse den 
25/1 15-19 

Mål: orientering om program v/BV 
 

Ledelsen fik gode råd fra Koordinationsudvalget i 
dag. For at få tid til fordybelse på fællesmødet er 
”markedspladsen” taget ud af nedenstående(se 
bilag under referatet) program. 

Skolebestyrelsessuppleanterne indkaldes også til 
dette møde. 
 
 

6. 18.05 
Forslag til punkter til kommende møder. 
Mål: Drøftelse. 
 

 Revidering af principperne fortsat 
 Budget 

 

 
7. 18.15  

Meddelelser/orientering 
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 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Mad- og måltidspolitik blev udskudt  
 Ekstra ress. til familieafd. Udskudt 
 Budgetkronerne, der blev sparet ved 

nedlæggelse af 0. klasse på 

Ørkildskolen bliver i skolesystemet. 
 Enkelte andre besparelser trukket 

tilbage. 
 Trepartsamtaler foregår netop nu 
 PISA-undersøgelse. DK klarede sig 

bedre end tidligere. 

 Måltal på karakterer m.m. er netop 
blevet offentliggjort. Vi ligger stadig 
bedre end forventet – dog knap så 
meget som sidste år. 

 Vi er ved at ansætte en 

ernæringsassistent, der skal sælge 
mellemmåltider til eleverne. 

 To fællesarrangementer har fundet 
sted. 

 Nissebande sætter fokus på bevægelse 
i december måned.  

 Julefest for personaler er afholdt. 
 Terminsprøver foregår netop nu. 

 
 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

8. 18.25 
Evt. 

 Intet 

 
 
 
 

 
Principper vedr. anvendelsen af elektroniske medier  
 

Digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag og giver eleverne 

uanede muligheder for kommunikation, produktion og videns- og 
informationssøgning.  

Det er afgørende for elevernes evne til at kunne begå sig i deres fremtidige 
skole- arbejds- & privatliv, at de opøver en evne til at benytte et mangfoldigt 

udvalg af digitale medier og i særlig grad deres egne devices herunder 
smartphones som værdifulde redskaber. 
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Derfor tilrettelægger vi undervisning for alle elever m.h.p. at  
 Lære eleverne at anvende digitale medier på en hensigtsmæssig og 

berigende måde i undervisningen  

 Gøre eleverne bekendt med gældende lovgivning og god etik for 

anvendelse af de digitale medier i og udenfor undervisningen 

Undervisningen er en del af introforløbet på 7. og 10. årgang ligesom emnet 

tages op min. 1 gang årligt på 8. og 9. årgang samt efter behov. 
 

Kommunens SSP-konsulenter kan anvendes som gæstelærere, og der findes 
gode materialer til undervisningen bl.a. på disse links:  

http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-

for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog 

 

https://www.emu.dk/modul/inspiration-til-webetik-videoer 

http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-
webetik 

http://lol.medieraadet.dk/Portal/Andk/Internet/Webetik.aspx 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 30/4 2014 

Kim Christiansen  Birgit Villebro 

Formand  Skoleleder 

 

  

http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog
http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog
https://www.emu.dk/modul/inspiration-til-webetik-videoer
http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-webetik
http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-webetik
http://lol.medieraadet.dk/Portal/Andk/Internet/Webetik.aspx
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IT-vejlederforslag til ændringer:  
 

Principper for IT og medie  

Digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag og bør derfor indgå funktionelt i dan 

daglige undervisning.  

Det er afgørende for elevernes evne til at kunne begå sig i deres fremtidige skole-, arbejds- og 

privatliv og som kompetente demokratiske borgere, så de opøver fagspecifikke og tværfaglige IT 

og mediekompetencer til at agere på de fire følgende positioner (UVM):  

 Eleven som kritisk undersøger 

 Eleven som analyserende modtager 

 Eleven som målrettet og kreativ producent  

 Eleven som ansvarlig deltager  

Disse positioner uddybes nærmere i IT-områdets handleplan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kreativitet 

-at skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer, udvise originalitet 

2. Kollaboration 

-at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed, være åben 
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3. Kritisk tænkning 

-at forholde sig til verden, være problemløsende, analysere, evaluere, stille opklarende 

spørgsmål 

4. Kommunikation 

-lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige platforme, bruge forskellige udtryk 



Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 13/12 2016 kl. 16.30-19.30 i mødelokalet v. hovedindgangen  

Referent Bent Jørgensen 

Se indstilling vedr. samråds- og dialogmøder fra børn og ungeudvalgets dagsorden 7/12: 
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget%20for%20Børn%20og%20Unge%20(Åben)/2016/07-12-
2016/Dagsorden%20(Åben)/UBU-07-12-2016%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf 
Samt bilag hertil:  

Samråds- og Dialogmøder 
Formål: 
Dialogmøderne skal som et fælles dialogforum mellem Udvalget 
for Børn og Unge og skolebestyrelsesrepræsentanter medvirke 
til at skabe dialog og rum for drøftelser om det samlede 
folkeskoleområde i Svendborg Kommune. 
Samrådsmøderne skal medvirke til øget dialog og samskabelse 
mellem de enkelte skolebestyrelser og Udvalget for Børn og 
Unge 
Dialogmøde: 

Afholdes fire gange årligt, på skiftende skoler, således at 

alle skoler ”besøges” i løbet af en fireårigperiode. 

Dialogmøderne har en varighed på 2 timer og dagsorden 

udarbejdes af Koordinationsudvalget. 

I Dialogmøderne deltager medlemmerne af Udvalget for 

Børn og Unge, to forældrerepræsentanter og skolelederen 

fra hver skole. Koordinationsudvalget kan vælge at invitere 

gæster i form af særlige videnspersoner i relation til den 

udmeldte dagsorden. 
Samrådsmøde: 

Der afholdes som udgangspunkt to Samrådsmøder i 

forbindelse med hvert Dialogmøde. Et umiddelbart før og et 

umiddelbart efter Dialogmødet. 

Alle 13 skoler skal i løbet af en fireårig periode deltage i to 

Samrådsmøder. Det ene af disse møder afholdes på egen 

skole. 

Et samrådsmøde varer 50 minutter. Den deltagende 

Skolebestyrelse er ansvarlig for dagsorden og facilitering af 

mødet. 

I Samrådsmøderne deltager medlemmerne af Udvalget for 

Børn og Unge og den samlede skolebestyrelse fra den 

deltagende skole. 

Program for afvikling af Samråds- og Dialogmøde 

Tidspunkt Møde Deltagere 

16:00 til 16:50 Samrådsmøde Skole 1 + UBU 
17:00 til 19:00 Dialogmøde Skolebestyrelserne (2 

forældrerep. + 1 
skoleleder per skole) + 
UBU 

19:10 til 20:00 Samrådsmøde Skole 2 + UBU 
 

 
  

http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget%20for%20Børn%20og%20Unge%20(Åben)/2016/07-12-2016/Dagsorden%20(Åben)/UBU-07-12-2016%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget%20for%20Børn%20og%20Unge%20(Åben)/2016/07-12-2016/Dagsorden%20(Åben)/UBU-07-12-2016%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
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Dagsorden 25/1 2017 

FÆLLESMØDE FOR PERSONALE OG BESTYRELSE 

15-15.15  

Kaffe og frugt 
15.15 

Velkomst og rammesætning v/BV 
15.25 3x8 minutter 

BEST PRACTICE MARKEDSPLADS med 1-2 indslag fra hvert team om en succes vedr.  

 bevægelse i undervisningen 

 mål- og evaluering (lær/træn, evalueringsdage, Min uddannelse) 

 professionelt teamsamarbejde på baggrund af data  

16.00-16.30 

Status på UP 2017 v/ledelse og elever 
16.30-17.00 

Bevægelse – hvorfor og hvordan?  
Oplæg v/ Morten Anderson  

17-18.15 

Gruppedrøftelser i blandede grupper vedr. følgende temaer:  

 Elevinddragelse i målsætning og evaluering 

 Resurseteam og klassekonferencer 

 To-lærerordning i dansk og matematik 

 Det professionelle teamsamarbejde og læringsmiljø 

 Bevægelse i undervisningen 

18.15-19  

Spisning og socialt samvær 

 

 

 
 


