
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 18/8 2015 kl. 17- 20 – 10. klassecenteret på Vestre Skole(Gyldenbjergvej) 
 
 
Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard, Dorthe 
Krammager, Tülay Koyuncu, Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Elevrepræsentanter er 
endnu ikke valgt. 
 
Fraværende: Tülay, Dorthe    Mødeleder: Jane 
 

17.00 
1. Skoleårets start 

Orientering om status vedr. 
personale 
elever 
valgfag 
folkeskolereform/indsatsområder 
 

 
Der er blevet ansat følgende lærere: Pia Jacobi, 
Ronnie Reinholdt, Katja Klokker, Anne Nordstrøm, 
Susanne Troest, Louise Jøns, Maria Munk og Tine 
Jensen. Derudover er der ansat en sekretær, Anne-

Birgitte Sørensen og en læringscentermedarbejder, 
Kirsten Lindharth. 
 
Derudover to vikarer: Sabine Foss og Pia Nielsen. 
 
Vi er ved at ansætte en socialpædagog samt en 

lærer til en ”ekstra” modtagelsesklasse. 

 
Vi er d.d. på 742 elever. 
 
BV orienterede om valgfagene: 
I disse uger køres intro til valgfagene – derefter 
vælger eleverne deres valgfag. 
 

Indsatsområder:  
 

 Vi skal have defineret: Hvad er 
kvalitetsundervisning? 
 

 Læringsmålstyret undervisning. 

 
 Elevinddragelse. 

 
 Åben Skole. 

 
 Indsamling af og opfølgning på data. 

 

 
2. 17.30 

Program for Læringsledelse 
Orientering og drøftelse. Se bilag. 
 

Alle skoler i Svendborg deltager. Der laves tre 
kortlægninger af elevernes læring og trivsel. Både 
lærere, forældre og elever inddrages i denne 
kortlægning. Vi skal så på ledelsesniveau sammen 
med Issøskolen analysere vore data. Hvor kan vi 
lave kompetenceudvikling ud fra disse data? 

Se bilaget også. 
 

3. 17.45 
Skolebestyrelsens årsmøde 
Evaluering 
 
PAUSE+ rundvisning på afdelingen v/TH 

 Der var ikke mange forældre på besøg. 
 Måske bør årsmødelokalet placeres midt i 

skolen – hvor der er mange mennesker. 
 Måske kan årsmødet ligge på et andet 

tidspunkt – måske når resultatet af 

trivselsundersøgelsen foreligger? Juni 
måned er nok for sent at afholde mødet. 

 Måske kunne vi invitere en oplægsholder. 
 Skal vi slå årsmøde og informationsmøde 

vedr. skolebestyrelsesvalget sammen? 
 Måske invitere til årsmøde med spisning? 

Vi beslutter at slå årsmøde og informationsmøde 
om skolebestyrelsesvalget sammen. Dette møde 
placeres den 20. april 2016. Nærmere planlægning 
på næste møde den 23. sept. 



Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 18/8 2015 kl. 17- 20 – 10. klassecenteret på Vestre Skole(Gyldenbjergvej) 
 

18.30 
4. Hvad skal vi arbejde med i år? 

Drøftelse/beslutning 
 

 
Vi vil bl.a. arbejde med: 

 Rygeproblemet på skolen. 
 Styrkelse af skolens image – profilering af 

skolen generelt. 
 Lærernes trivsel 

 Åben Skole/partnerskaber 
 Bevægelse i skolen 
 Styrke forældreengagementet på skolen 
 Understøttende undervisning 

På førstkommende møde får vi en orientering om 
”Lærernes trivsel”. Efterfølgende drøftes. 
 

 
 
 

19.15 
5. Deltagelse i forældremøder 

Beslutning 
7.1: 09.09 kl. ? 
7.2: 09.09 kl. ? 
8.1: 27.08 kl. 16.00 – 18.00 
8.2: 09.09 kl. 18.00 – 19.30 
9.1: 17.09 kl. 17.00 – 19.00 
9.2: 03.09 kl. 17.00 – 18.30 
10: 02.09 kl. 16.00 – 18.00 
 

7.1: 09.09 kl.: Lars   
7.2: 09.09 kl.: Lars  

8.1: 27.08 kl. 16.00 – 18.00: Christian 
8.2: 09.09 kl. 18.00 – 19.30: Søren 

9.1: 17.09 kl. 17.00 – 19.00: Jane 
9.2: 03.09 kl. 17.00 – 18.30: Ole  
10: 02.09 kl. 16.00 – 18.00: Ole 
 
Indhold:  
Varighed max. 10 min.  

Hvorfor har vi en skolebestyrelse? 
 
Fortælle om temaerne fra sidste punkt. 
 
Emner til ”Åben Skole – gruppe” 
 
Mulige emner til Skolebestyrelsen 

 
Kontakt gerne skolebestyrelsen. 

 
Ledelsen beder teamene sætte på som 
dagsordenspunkt – og endelig dagsorden sendes til 
kontaktpersonerne. 
 

 
 

6. 19.30 Meddelelser/orientering  

 Formand  Skole og Forældre 
Der er landsmøde i Skole og forældre 
20.- og 21. nov.  

Vi deltager ikke i år. 
 

 Skoleledelse  Introaktiviteter fylder netop nu 
 fælleskommunalt temamøde har været 

holdt den 6. aug. for hele skolevæsenet 

 årsplanlægning 

 Der er indkøbt nye møbler til blok 1. 
 Øvr. Forældrerep.  

 Medarbejdere 
 
 
 

 Renovering af omklædningsrum i hallen 
sker op til efterårsferien.  

 Projektorer sættes op i de renoverede 
klasselokaler 
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 Elever  Ingen elever valgt endnu. 

7. Aftale ordstyrer + eventuelle punkter til 
næste møde 

På førstkommende møde får vi en orientering om 
”Lærernes trivsel”. Efterfølgende drøftes. 
Ordstyrer er Jane. 
 

8. Evt.  Temaet ”Alkohol” drøftes på 8. årgang. 

 


