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1. Underskrivning af referater 
 

 

Underskrevet 

2. Kl. 16.35 
Meddelelser/orientering 
 

 

 Formand 
 

 Der er indgået budgetforlig. 
Folkeskolereformen bliver fuldt 
finansieret. 
Forliget kan ses på kommunens 
hjemmeside. 

 Vi har sendt brev til B & U vedr. 
nedslidning af skolen. Kommunen 
har svaret, at de afventer 
etableringen af ejendomskontoret. 
 

 
 Skoleledelse 

 
 Skolereformen fylder netop nu. Og 

vil i tiden fremover fylde stadig 
mere. Vi har netop haft en foreløbig 
præsentation på et lærermøde. De 
kommende processer blev også 
gennemgået – se bilag herunder. 

 Der er Trim-dag på fredag. 
 Vi har ansat en ny lærer i stedet for 

LM. Hun starter lige efter 
efterårsferien. 

 Ved en afskedsreception den 20. 
september sagde vi farvel til Lene 
Madsen og Ole Gjøtterup, der begge 
er fået på pension. 
 
 

 Medarbejdere  I øjeblikket fylder skolereformen en 
del hos lærerne. Den er stadig lidt 
ukonkret. Vi, lærerne, har en følelse 
af ikke at være hørt – reminiscenser 
fra skolekonflikten. 
Vi er enige i målene – men hvordan 
passer det med vores virkelighed. 
Stadig frustration over processen. 

 
 Øvrige forældrevalgte 

 
 

 Intet 

 Elever  Intet 
 

3. Forældremøder 
Tilbagemelding fra afholdte møder 

7. klasserne.  
Kim og Jane havde holdt oplæg ud fra det aftalte. Da 
der heldigvis havde været mange forældre, havde der 
ikke været meget dialog. Vi opfordrede som aftalt til at 
oprette forældreråd. Derudover opfordrede vil 
forældrene til at stille op til skolebestyrelsesvalget. 
 
8. klasserne. 
 
Specielt for 8.2 
Helle havde holdt oplæg som aftalt. 
Tilbagemelding om problematikker med dårlige 
lysforhold i to klasser. BV og BJ fortalte, at 
armaturerne i disse klasser vil blive skiftet i løbet af 
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efterårsmånederne. 
Derudover havde der været et stort ønske om at se 
sproglærerne(engelsk/tysk) på et forældremøde. BV 
og BJ kunne fortælle, at de deltager i 
trepartsamtalerne. 
 
I forbindelse med introugerne havde en del lektioner 
været aflyst på 8. klassetrin. Eleverne havde ikke 
9. klasserne 
Dorthe Lock havde gennemgået de aftalte punkter. 
Heller ikke her kom der noget retur til 
skolebestyrelsen. Dorthe havde også vist rundt i 
Loma- og scienceområdet. 
Generelt. 
Ros fra franskelevernes forældre vedr. 
forældrearrangement. 
 
 

4. LOMA 
Status 

Vi er ved at være klar til start. 
 
Derefter blev LOMA-folderen gennemgået. 
Folderen kan ses på skolens hjemmeside fra næste 
uges start. 
 
Læs meget mere om Loma på skolens hjemmeside. 
 
 

5. Folkeskolereformen 
* Herunder orientering fra dialogmøde 
* Drøftelse af 
 
   a) Den åbne skole (Punkt 9) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   b) Forventninger til forældre(punkt 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Skal vi bringe noget videre til forvaltning og/eller 
politikere af ovennævnte? 
 
Til senere drøftelse 
 
    c) Fremmedsprog (punkt 7) 
 
    d) Bedre udskoling (punkt 10) 

 
 
 
 
Idéer: 

 Vi kan oprette en forældrebank 
 Samarbejde med musikskole og teater 

 Vi kan invitere firmaer ind på skolen. 
 Foreningslivet bør inddrages. Måske kunne vi 

lave en foreningernes dag – her kan 
kontakten via sportsklasserne være god. 

 Måske kan vi lave konkrete partnerskaber 
med foreninger/firmaer? 

 Måske kunne Rabbits (basket)/ 
GOG(håndbold) være udgangspunkt for 
samarbejde. 

 Måske kunne trænere fra de forskellige 
foreninger bruges som undervisere i 
forskellige sammenhænge på skolen. 
 

 
 Vores nugældende principper er gode som de 

er allerede. De opfylder også punkt 15 i 
folkeskolereformen. 

 Man kunne overveje at være meget mere 
præcis på det første forældremøde i 
klasserne. Hvad forventer vi? 

 Måske burde vi lave en folder med billeder fra 
skolestarten. Disse billeder kunne så placeres 
på hver anden side, og skolens principper på 
de øvrige. Dette kunne være med til at 
udbrede kendskabet til disse. 

 Vi bør arbejde med problematikken: Hvordan 
får vi alle forældre med til vores møder? 
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6. Den gode historie  

7. Eventuelt 
Hvem er på valg til skolebestyrelsen? 

På det kommende valg til skolebestyrelsen er alle på 
valg. 
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PROCESSER VEDR. NYE LOVE 2014  
 
  

Måned Chr.borg Byråd DIAM SKB 

Principper 

MED 

Retn.linjer 

TR/SL 

SL/LT KOU LÆ.MØ ALLE 

April 26/4: Arbejdstid         

Juni 7/6: Forlig om 

reform 

        

August 13 Lovforslag  22/8 Info om 

nye love+ kom. 

proces 

 22/8   Info om nye 

love+ 

kommende 

processer 

 

September  Res.tild. 5/9 24/9  19.Info+ 

brainstorm 

     

Oktober Vedtagelse? Budget 14 9/10 innogr. 

24/10  

25/11 

3. åben skole 

forældreansvar 

23.11-13 

Arbejdstid og 

arbejdspladser 

Kurser, møder, 

workshops 

10. 

31. 

 Borgermøde 

9/10 

November  Res.tild. model 

Styrelsesvedtæg

t 

 6. 18-19/11 

(TR/SL) 

26. 10-12 

Arbejdspladser 

 14. 

28. 

 B&U-karavane 

December  Hvidbog  10. 10.  12.   

Januar       9. 

23. 

15/1/pæd. 

Weekend? 

 

Februar  Vision?  3. 3/2 

(TR/SL) 

 13. 

27. 

12/2  

Marts    20.   13.   

April    30.   10. 2/4  

Maj       8. 

15. 

22. 

14/5, 28/5  

Juni    17. 2/6 

(TR/SL) 

 19.   

Juli      Opg.oversigt    

August 14 Love træder i kraft 
 


