
Beslutningsreferat bestyrelsesmøde  

tirsdag den 19.09.2017 kl. 17.00-19.30  
 
Velkomst og præsentation af dagsorden. Dagsorden vedtaget 
Punkter til orientering 
 
Pkt. 1:Nyt fra formanden 
Vedr. kapacitetsudfordringer:  
Formandskabet kontakter skolebestyrelsen på Bülowsvej for at drøfte de gensidige 
kapacitetsudfordringer 
 
Pkt. 2: Nyt fra ledelsen, herunder SFO og Klub  
Vedr. Klub:  
Med henblik på at udvikle og udvide klubtilbuddet tilføres der øgede medarbejderressourcer fra 
skoledelen til eftermiddagsdelen fra og med uge 43. Det betyder blandt andet en ugentlig 
aftenåben fra 15 – 19 fra og med uge 43. Det giver både en øget åbningstid og mulighed for flere 
ture ud af huset.  
Orientering om klubtilbuddet vil komme ud i næstenyhedsbrev til forældrene, samt blive 
præsenteret på et fyraftensmøde i november.  
 
Vedr. det samlede eftermiddagstilbud:  
Eftermiddagsnetværket har udarbejdet et årshjul for eftermiddagsaktiviteterne. Årshjulet sigter på 
at udvikle eftermiddagstilbuddet og systematisere, udvide og udvikle aktiviteter og tilbud. 
For både SFO og Klub tilbuddet er der fokus på at udvikle tilbuddene, så de både imødekommer 
børnenes skiftende behov efterhånden som de bliver ældre. Samtidig er det fokus på, at 
eftermiddagstilbuddene udvikles i sammenhæng med skolens pædagogiske vision, herunder 
forståelsen af den sammenhængende dag.  I arbejdet med årshjulet for eftermiddagen er der 
således fokus på: 

- At  aktiviteter i eftermiddagen gør brug af de tilbud og aktiviteter, der er på kommunalt 
plan. F.eks. sportsturneringer, Vilde vulkaner, åben skole tilbud 

- At aktiviteter i eftermiddagen udvikles i sammenhæng med aktiviteter, temaer og 
fokuspunkter i skole og eftermiddag 

- At aktiviteter i eftermiddagen bidrager til at skabe særlige rum for fællesskaber og 
fordybelse for skolen som helhed. F.eks. teaterforestillinger, forårskoncerter mv.  

Vedr. Personaleomsætning: 
Ledelsen orienterer om, at der er fokus på at personaleomsætningen fortsat er for høj, og at dette 
belaster både børn, forældre og medarbejdere. Der er iværksat forskellige tiltag i forhold til at 
skabe fastholdelse af nye medarbejdere og særlig støtte til nye teams. 
 
Vedr. Projekt digital dannelse 
Orientering fra styregruppen om Digital Dannelse: 



- Forældre og personale er nu blevet orienteret om digital dannelsesprojektet. Sigtet med 
projektet er at teste effekterne af en mobilfriperiode med særligt fokus på, hvad 
betydningen er for børnenes deltagelse i andre aktiviteter og fællesskaber, særligt i 
eftermiddagen. 

- Styregruppen kontakter eksperter, der vil kunne hjælpe med gennemførelse af en 
systematisk evaluering af projektet. Der vil blive udarbejdet en projektplan for dette. 

- Der er initiativer til erfaringsudvekslinger med andre skoler, der er mobilfrie.  
- Præcisering af at projektet er første initiativ fra skolens Digitale Råd, som vil arbejde 

løbende med et bredt perspektiv på udvikling af børnenes digitale dannelse. 

 
Punkter til drøftelse 
Præsentation af årshjul, herunder evaluering af bestyrelsesarbejdet: 

- Årshjul er diskuteret og justeret. Fremlægges til beslutning på næste møde. 
- Punktet: Evaluering af bestyrelsesarbejdet udskydes til næste møde 

 
Kommende bestyrelsesvalg: 

- Alle poster er på valg til april.  
- Punktet tages op igen, når forårets valg skal forberedes.  

 
Orientering fra diverse udvalg og høringssvar:  

- Der er udvalgsmøde 4/10 fra 17.00 – 19.00 med de øvrige skoler. Skolebestyrelsen er 
repræsenteret på mødet. 

- Høringsfristen for høringssvar vedr.  svømmeundervisning er overskredet. 
- Høringssvar vedr. skoledistrikter 2018/2019. Bestyrelsen støtter op om forslaget til 

skoledistrikter med henblik på, at SpG kun skal optage børn svarende til tre spor.  
 
 

- Fælles foredrag, evt. i relation til digital dannelse. Punktet udskydes. 
 

Punkter til beslutning  
Godkendelse af antimobbe-princip: 

- Godkendelse udskydes. Indkomne kommentarer til princippet rundsendes.  
 
Vedr. forældrenes facebook side. 

- I forlængelse af skolens principper for kommunikation mellem skole og hjem indstiller 
skolebestyrelsen til gruppens administratorer, at facebookgruppen afvikles.  

 

Prædisposition for næste møde  
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet 
- Beslutning af antimobbe-princip 
- Fælles foredrag, evt. i relation til digital dannelse. 
- Skolebestyrelsens årshjul 

 
 


