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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 25.03.2019 kl. 17.00-19.30  
 
Til stede:  
Forældre: Mie, Bjørn, Marie, Kim, Jan, Lotte; Personale:  Mads, Mette; Ledelse: Lise, Casper og 
Helle B, Thorbjørn (elevråd) 
Afbud: Mette Nelund (formand, orlov), 
 
Besøg af repræsentanter fra elevrådet 
 
Godkendelse af referat  
- Møde den 21.02.2019 
 
Punkter til orientering 
- Nyt fra formanden 
- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  
- Nyt fra udvalg 

 
Punkter til beslutning  
- Opstartsproces omkring leveregler 
- Høringssvar ’ny strategi for skole-it’ 
- Science i Fritiden og Villumfonden 

 
Eventuelt 
 
Referat: 
Referat fra 21.02.19. er godkendt. 
 
Nyt fra formanden  - pt. ikke noget nyt. 
Nyt fra ledelsen: 
- Det fælles møde for forældre og personale blev gennemført 28.02. – med godt fremmøde og 

gode tilbagemeldinger fra forældrene og personale.  Denne type møder kan gennemføres igen – 
evt. med mere bredt formidlede oplæg. Et spor i forhold til fremadrettet at få formidlet skolens 
pædagogik, herunder PBL.  til forældrene. Herunder kan man tænke i forældremøder i 
galakserne, informationsmateriale som formidler det på hjemmeside, f.eks. film med deltagelse 
af børn. Formidling af de faste former i PBL- forløb for forældre med henblik på opbygning af et 
fælles sprog. Behov for også at tænke offensivt i forhold til skolens omverden, herunder 
politikerne.  

- Årsplanlægningen for 19/20 er i fuld gang og har et godt afsæt i en systematisk vidensopsamling 
og videndeling på baggrund af erfaringer fra skoleåret 18/19 med PBL. 

 
 
Arbejdsgruppe vedr. udbud af aktiviteter og brug af faciliteter i fritiden: 
Orientering vedr. udbud af idræts og bevægelsesaktiviteter.: 
- Orientering fra arbejdsgruppen vedr. brug af skolens faciliteter til aktiviteter udenfor skolens 

åbningstid med særligt fokus p å samarbejde med idrætsforeninger mv.  



- Underudvalget har afholdt et orienterende møde med DGI ang. muligheder for samarbejde 
omkring udbud af idrætsaktiviteter. Mødet har udkrystalliseret en række muligheder for øget 
samarbejde og aktivitetsudbud, som spiller fint i tråd med skolens vision og organisering.  
Eksempler på mulige samarbejder:   børneidrætsskole: idrætsaktiviteter i ferieperioder, 
trænerspirer – som valgfag for 7. -9. årgang., samt andre former for mulige samarbejder; 
familieidræt – som hold/forløb der udbydes.  

- Underudvalget gives mandat til at vælge konkrete ideer ud, som konkretiseres i samarbejde med 
DGI med henblik på afprøvning i praksis.  

 
Orientering vedr. sciencetilbud i fritiden 
- Arbejdsgruppen ved Jan har etableret kontakter til forskere på KU Science som konkret er 

interesseret i samarbejde. Aktuelt arbejdes der på en ansøgning til et opslag i Villumfonden ang. 
etablering af en scienceklub på skolen, herunder etablering af et sciencemiljø på tagterrassen, 
samt et aktivitetsudbud og et indhold, som kan leve videre efterfølgende.  

- Det besluttes at udarbejde og indsende en ansøgning til Villumfonden med deadline 01.04.19. 
Konkret ansøgning til en første fase til forskeres løn og forberedelse med henblik på at skabe de 
første erfaringer og derefter arbejde med forankring.  

 
Vedr. møde for. trivselsforældre: 
- Der er udsendt mødeindkaldelse til alle trivselsforældre 11.04.19.  fra 17.00 – 19.00. 
 
Nyt vedr. byggeri: 
- Undergruppen har godkendt forslag til indretning af de tilkøbte områder til skolegården. Planen 

for områderne er nu sendt til høring. Udvalget har også påtalt elementer, som endnu ikke er 
færdiggjort i forbindelse med etablering af trafikarealer, herunder belysning og afsætningsplads.  

- Aktuelt er der blevet opstillet trampoliner og lavet bemaling på jorden.  
- Ang. overtagelse af Tempeltræet – dette kan forventes i sommeren 2020. 
 
 
Punkt vedr. udarbejdelse af  leveregler: 
Punktet gennemføres som en opstart af en længere proces med henblik på udarbejdelse og 
formidling af fælles’ leveregler på skolen.  
 
Underudvalg v. Bjørn og Mette redegør for de indledende overvejelser over levereglernes form, 
funktion og formidling. Er der spørgsmål om værdier eller konkrete regler – og hvordan formidles de 
ud så de bliver konkrete og levende for børn og voksne på skolen  
Thorbjørn fra elevrådet påpeger at det er vigtigt, at reglerne bliver væsentlige og efterleves for 
børnene, eventuelt med inddrages.  
 
Punktet køres som en indledende proces, hvor der arbejdes ind i formål, målgruppe og funktion. 
Ordet rundt kommer med input til disse spørgsmål. Gennemgående spørgsmål: 
 Fokus på enkle værdibaserede principper, frem for regler (forbud) – og enighed om at målgrupper 
på forskellige niveauer: børn, forældre, voksne, skolens omverden.  
Input fra mødet videre gives til underudvalget, som arbejder videre.  
 
Høringssvar vedr. ’Ny Strategi for skole-it’ 
- Der skal udarbejdes høringssvar inden 01.maj 2019. Der nedsættes et underudvalg v. Mads 

Wachmann og Lotte Hvid. 
 


