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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 23.04.2019 kl. 17.00-19.30  
 
Til stede:  
Forældre: Mie, Bjørn, Kim, Jan, Lotte; Personale:  Mads, Mette; Ledelse: Lise, Casper og Helle B,  
Thorbjørn (elevråd) 
Afbud: Mette Nelund (formand, orlov), Marie 
 

Besøg af repræsentanter fra elevrådet:  

 

Godkendelse af referat  

- Referat fra møde den 25.03.2019 er godkendt. 

 

Punkter til orientering 

Nyt fra formanden 

- Orientering om dialogmøde med undervisningsudvalget d.26.04. 

-  

Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

- 15. – 16.04. afholdt vi pædagogiske dage for hele personalet her på skolen. Indholdet var 

erfaringsopsamling og videndeling vedrørende Projektbaseret læring – samt startskud til 

årsplanlægning for 19/20.  Der var stort engagement og positiv deltagelse i at samle op på og 

videreføre erfaringer fra skoleåret 19/20 – og vi er i høj grad på forkant med planlægningen af 

skoleåret 19/20 

- 1. maj modtager skolen de nye 1. maj børn, som bliver en del af hverdagen i de Grøn mælkevej, 

Grøn Seyfert og Grøn Andromeda. 2. årgang er med i de blå galakser 1 dag om ugen frem mod 

sommerferien for at forberede oprulningen til de blå galakser. 

- Undervisningsudvalget har godkendt en forlængelse af aldersblandingen i de grønne galakser 

frem til og med 20/21. Dermed følger det kadencen for ministeriets tilladelse til aldersblanding i 

de blå galakser. 

- D.25.04. afholder vi den fælles udstilling som afslutning på projekt 4 om FNs Verdensmål.  

 

Nyt fra udvalg 

o Digital dannelse 

- Thorbjørn orienterer om kommende kampagne fra elevrådet under overskriften ’Red 

Computerne’. Formålet er at skærpe børnenes opmærksomhed på at passe godt på computerne 

for at mindske skader og udgifter til reparationer. 

 

o Byggeri 

- Jan orienterer om status fra byggeudvalget. Siden sidst er der etableret bedre gadebelysning 

ved fodgængerovergangen + en plads til ’kiss & ride’ ved Grundtvigsvej 13 – 15. Pt. Bruges 



pladsen dog fortsat til parkering. Pt. er det ikke besluttet, hvornår P-kælderen åbnes. Skolen 

orienteres om åbningstidspunktet forinden.  Der er en løbende dialog i byggeudvalget om den 

videre proces mod færdiggørelse ifht. trafik, P-pladsen; udearealer 

- Lise orienterer om etablering af trampoliner, bæke mv. i gården.  

-  

o Leveregler 

- Lise og Mette Bak Tang (lærerrep.) har arbejdet videre med et konkret udspil til leveregler. Disse 

skal i proces i elevrådet ift. At skabe kendskab og ejerskab på hele skolen, samt at skabe 

formuleringer, der er konkrete for børnene. Udkastet til leveregler lyder som følger: 

- Leveregler Skolen på Grundtvigsvej 

o Vi passer på hinanden og skolen 

o Vi deltager, i leg, læring og aktiviteter 

o Vi øver os og gør os umage. 

 

o Trivsel. 

- Mødet for trivselsforældre udskydes til en ny dato inden sommerferien.  

 

- Høringssvar ’ny strategi for skole-it’ 

Lotte og Mads har afsendt høringssvaret.  Høringssvaret påpeger, at strategien er meget ambitiøs, 

men at det ikke er så konkret ifht. hvem der skal udføre hvad. Her lægges der primært vægt på 

skolens pædagogiske læringscenter, men ikke hvordan strategien kommer ud og leve i den 

pædagogiske praksis eller hvor ressourcerne skal komme fra.  Desuden præsenterer strategien ikke 

en samlet tilgang til teknologiforståelse og didaktikken i brugen af IT og medier.  

 

- Modtagelse af nye forældre/børn: 

Obs på at 1. maj børn og nye forældre begynder på skolen 1. maj.  

 

 

Punkter til drøftelse  

- Science i Fritiden og Villumfonden 

- Jan og Casper har afsendt ansøgning til Villumfonden ang. Etablering af Scienceklub som et 

eftermiddagstilbud 

 

- Organisering i hjemgrupper i overbygning i tilknytning til elevtal.: Drøftelse af organisering i 
hjemgrupper i overbygningen 

 
Eventuelt 
- Fødselsdagsprincipper skal afklares og drøftes på et møde inden sommerferien. 
- Oplæg om evalueringsstrategi på SpG fremlægges på et møde inden sommerferien. 
- Oplæg om faglige resultater og trivselsmåling på første møde efter sommerferien. 
 


