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Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila, Michael, Anette, Benedikte, Klaus, Thomas, Johanne, Thor, Bent, Birgit,  
Fraværende: Thor, Michael, Kim   Mødeleder: Dorthe 
 

1. Underskrivning af referat fra 18. april Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

Afbud 

 Skoleledelse 
 

 Der er kommet en henvendelse fra et 
forælderpar vedr. placering af 
konfirmationsforberedelse. Dette er et 
kommunalbestyrelsesanliggende. 
Kommunalbestyrelsen bestemmer 
placeringen. 

 Så er udtræksfagene til årets prøver 
udmeldt. De enkelte klasser skal op i 
et humanistisk fag og et naturfag. 

 Der har været afholdt en del møder 
omkring det kommende byggeri. 
Tidsplanen har været drøftet. 
Scienceområdet bygges først. 

 
 Medarbejdere  10. klasserne har været på lejrskole. 

Turene er gået rigtig godt. 
 Alle kommende elever i 10. klasse har 

været til samtale med afdelingslederne 
Anette og Claus. 

 
 Øvrige forældrevalgte 

 
 

Intet 

 Elever Johanne har ikke været til elevrådsmøde siden sidst 

3. Evaluering af forsøget med 
Samværsreglerne 
Bent gennemgår besvarelserne fra Fakta, 
skolens personale, eleverne, beboere m.m.  
Ud fra dette skal bestyrelsen træffe beslutning 
om ændringen skal være permanent. 
 

BJ har forsøgt at få svar på nedenstående spørgsmål ved 
at spørge elever, lærere, beboerforeningen, Super Best 
og de to Faktabutikker: 
 

 Er eleverne tilbage på skolen ved lektionsstart? 
Ingen ændring i forhold til tidligere. Ordningen 
har ikke medført problemer. 
 

 Har ordningen medført øget usund 
spisning/rygning blandt eleverne? 
Ja, det har den.  
Men adskillige anfører at det er bedre at sætte 
ind med læring frem for et forbud.  
 

 Er der blevet mere affald på stierne omkring 
skolen? 
Der bliver stadig smidt affald på stien, men 
problemet har været der hele tiden. 
”Gårdmændene” har opsat flere affaldsspande. 
Men de benyttes ikke ret meget. 
Beboerforeningens holdning til elevernes 
færden på stierne er ikke ændret i 
forsøgsperioden 
 

 Er eleverne gode repræsentanter for skolen, når 
de er uden for skolens område? 
Generelt ja. Men problemer med svineri langs 
stien. Beboerne mener, og mente også før, at 
det er problematisk med eleverne vandrende ad 
stierne til Fakta 1 
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 Hvilke forældretilbagemeldinger har der været? 

Meldingerne fra forældrene er meget forskellige. 
På årsberetningsmødet ønskede nogle forældre 
totalt forbud mod at eleverne forlader skolen. 
Andre forældre syntes, det var en god idé, at 
eleverne kunne forlade skolen. 
 

 Har skolens udeordning medført noget negativt 
for butikkerne i nærområdet? 
Nej. Egentligt ikke. Eleverne kan være 
højrøstede. Generelt dog ingen store problemer. 
Ingen af butikkerne sælger cigaretter til 
mindreårige. 
 

 Hvor meget bliver ordningen brugt? 
Den bliver brugt noget mere end tidligere. Stor 
forskel fra klasse til klasse. Enkelte klasser går 
stort set aldrig i Fakta. Andre klasser bruger 
80% ordningen mere end 2 gange om ugen. 
 

 Hvilken oplevelse har personalet af 
udeordningen? 
Der er både positive og negative oplevelser. De 
fleste er dog positive over for ændringen. Stor 
opbakning til sundhedslinjen. Sæt ind med 
læring i stedet for forbud nævner flere. 

 
Bestyrelsen besluttede ud fra ovennævnte følgende: 

 Personale + elevråd skal orienteres om 
resultatet af undersøgelsen. 

 Ordningen fortsætter ind til Loma er på plads, 
med mindre at der kommer anden 
tilbagemelding fra elevråd og lærerråd. 

 Udeordningen skal evalueres til efterårsferien 
og til påskeferien. 

 
 
 

4. Principper for timefordeling 
BV vil på mødet fremlægge forslag hertil med 
baggrund i kommende års resursetildeling. Se 
bilag.  
Se også dette link: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=
25182 

 

Principper for timefordeling 
 Timefordelingsplanen skal tilstræbe at eleverne 

får vejledende timetal i fagene 

De undervisningsresurser, der herudover er til rådighed 
anvendes til  

 Min. 3 inklusionstimer/kl. tildelt til fleksibel og 

behovsstyret anvendelse for inklusionsarbejde i 

det samlede storteam  

 Lektiehjælp 

 Valgfag/toning/p-fag 

Ovennævnte principper blev vedtaget uden nogen klar 
prioritering mellem valgfag/toning/p-fag. Der var en 
drøftelse af dilemmaet mellem at give elever valgfrihed 
og at give dem undervisning i noget, de ikke selv har 
valgt men som kan medvirke til at udfordre og inspirere 
dem til at lære mere inden for et givet felt. Der var 
erkendelse af, at begge tilgangen kan have sin 
berettigelse. Der var enighed, om at den 
praktisk/musiske dimension derfor ikke alene skal 
tilbydes som noget der kan vælges/tilvælges. 
 
 

5. Evaluering af årsmødet 
Se bilag med referater fra 2 af grupperne - 
(håber de sidste kommer senest på mødet) 
 

Rigtig godt årsmøde. 
Vigtigt med et program, der giver mulighed for dialog 
med de fremmødte. 
Efter årsmødet er der udfærdiget et referat fra de 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25182
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25182
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 forskellige grupper. Bestyrelsen vil sætte følgende 
punkter på en kommende dagsorden: 

 Information/kommunikation 
 Fokusgrupper 
 Morgensamling for alle en gang om ugen. 
 Muligt indkøb af vandkølere(v. budgetlægning) 
 Garderobeskabe til eleverne. 

 
6. Fællesarrangementer 

Herunder introduktion af 7. årgang, dimission 
m.m. 
 

 
Forslaget om frikvartersaktiviteter fra arbejdsgruppen 
blev drøftet: 

7. årgang Aktivitet : Frikvarters aktiviteter 

August  

September  
 

Oktober  

November Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

December 1.uge juleklippes i frikvartererne - 
frivilligt 

Januar  

Februar  

Marts Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

April  

Maj  

Juni  

8. årgang Aktivitet 

September  

Oktober Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

November  

December 1. uge juleklippes i frikvartererne – 
frivilligt 

Januar  

Februar Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

Marts  

April  

Maj  

Juni  

9. årgang Aktivitet 

August  

September Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

Oktober  

November  

December 1. uge juleklippes i frikvartererne - 
frivilligt 

Januar Ansvar for 1 uges fællesaktivitet på 
skolen 

Februar  

Marts  

April  

Maj  

Juni  

10. årgang Aktivitet 

August  

September Fodboldturnering 

Oktober  

November Aftenaktivitet 

December Juleklip i frikvarterer - frivilligt 

Januar Bordtennisturnering 

Februar Hockey turnering i gym. 

Marts 1 uge hvor hver klasse har ansvar 
for et frikvarter (optræden, 



Skolebestyrelsesmøde 

Referat torsdag den 26.april 2012 kl. 18.00 - 20.30   

Referent Bent Jørgensen 

turnering, andet) 

April Hinke, sjippe, løbe 

Maj  

Juni 
 

 

Fra arbejdsgruppen vedr. ungemiljø: 
 Fællesrum: 

Vi anbefaler, at alle fællesrum skal kunne 
bruges både som hygge-rum og arbejdsrum. 
Mange små miljøer.”Reoler”/rumdelere som i 

blok B sættes op i alle fællesrum. 
Arbejdsborde/stole i alle fællesrum. Sofaer med 
flere anvendelsesmuligheder anbefales f.eks. fra 
Kinnarps (set i 10. kl. centeret Nyborg) 
Evt. sponsorater/fonde søges. 

 Klasselokaler:  
Vi foreslår, at der afholdes en udsmykningsdag 
– ex. en lørdag med inddragelse af forældre. 
Hver klasse indretter/udsmykker deres klasse. 
Der skal være en komite som efterfølgende 
premierer 3 klasser for bedste resultat. 
Efterfølgende år vil det være en fast aktivitet for 
7. klasserne. 
Økonomi: Hver klasse får x antal kroner, og 
kan/skal inddrage forældre i projektet. 

Beslutning: Enighed om at satse på at få sat aktiviteter i 
værk. Godt at lade eleverne være med til at planlægge 
disse.  
 

 Der bør sendes en ekstra seddel om kommende 
7. klasses infomøde den 21. maj. BV aftaler 
med kontoret. Bestyrelsen får en ”stand” på 
dette møde. 

 Vi skal sørge for at melde datoen for den blå 
mandag ud meget tidligt til de kommende 6. 
klasser.  

 Dimission: 10. klasse holder dimission på Vestre 
skole. Skolebestyrelsen holder ikke tale v. 
dimissionen. 

 Der er afsat midler i budget 12 til indkøb af 
inventar, så den fysiske opbygning af et 
ungemiljø kan påbegyndes 

 Der var god tilslutning til forslaget om at 
arrangere udsmykningsdag med elever og 
forældre for 7.kl., mens der var forslag om evt. 
at lade 8. og 9.kl. arbejde med 
indretning/udsmykning som en del af 
undervisningen. Der var bekymring for at et 
fællesarrangement med dette indhold for hele 
skolen på én gang ville blive for stort/kaotisk. 
Der var endvidere forslag om, at 
arrangementerne for 7. evt. blev delt på 2 
forskellige (lør)dage.  

7. Eventuelt Intet 

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, , samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering,mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,  UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse, blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

13/3 UP, IT-strategi, budget 

18/4 U-plan: inklusion/differentiering, struktur, evaluering årsmøde, principper for timefordeling, 
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26/4 Evaluering af årsmøde, fællesarrangementer: introduktion af 7. årgang, dimission m.m. 

18/6 Mad- og måltidspolitik, skolefoto, mødeplan, valg  

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 
klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 
dialogmøder: 26.01 – 21.05 – 19.09 – 12.11 

 


