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(MR), Niels Rasmussen (NR), Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Benedikt 
Eisemann (BE), Aksel Heunicke (AH), Heidi Munch Jacobsen (HJ), Mette Menander 
(MM), Maiken Gjerrow Andersen (MA) 

 
Fraværende: MA, HJ, IS 
 
Mødeleder: Jakob Lage Hansen  
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
683 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Mødeleder: Trine 
 
Velkommen til det nye elevrådsformandskab. 

 
684 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
21.08.19 

 
Godkendt 

 
685 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 

• Udarbejde retningslinje for forældrenes 
kommunikation på AULA – vi drøfter det. 

Elevrådet: 

• Ny formand er Benedikte Eisemann 

• Ny næstformand er Aksel Heunicke 

• Elevrådet arbejder på synlighed via 
elevrådstavle, valgprocedurer til elevrådet i 
klasserne, så det bliver ens og mest muligt 
demokratisk. 

• Benedikte fortæller fra det kommunale 
elevråd – hvor det var de lavede 
forretningsorden. 

•  
Formanden: 

• Iben træder ud af bestyrelsen. Tak til Iben. 
Vi lader pladsen være ubesat til valget i 
foråret. 

• Budgettets høringsperiode er skubbet. 

• Høringssvaret for skolestruktur er sendt ind. 
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o JL orienterer om fællestrækkene i 
høringssvarene. 

• Skoleform 7. oktober.  
 

Nyt fra forældre på årgangene: 
▪ Henvendelse omkring cykler. 
▪  

Nyt fra kommunalbestyrelsen: 

• Intet. 

686 (D) 70 min 
Planlægning af året 

Årsplan er vedhæftet 
 
Mht formen: drøftelser i udvalg kan være svære at 
nå inden for tidsrammen. Formen er fin. 
 
Vi har to igangværende udvalgsarbejder – 
forældresamarbejde og trivsel.  
Elevrådet kunne have en opgave i at drøfte den 
digitale trivsel i klasserne. 
 
Drøftelser vi mangler fra sidste år:  

- idræt og bad. 
- It-vejledere på besøg. 

 
Principbesøg: 

- Kommunikation (oplagt nu på grund af 
Aula.) 

- Kigge efter i gang med at kigge principper. 
 
Ønske om drøftelse af skolen i samfundet, åben 
skole, brug af udeliv.  
 
Prioritering: 
Nov – aula, opfølgning af Kontaktforældremøde, 
udvalgsmøde. 
Dec – trivselspolitik. 
 
TB laver et udkast til årsplanen, sender til HJ og 
derefter til bestyrelsen.  

 
687 (D) 70 min 
Planlægning af 
kontaktforældremødet  
den 8.10.19 kl. 19-21 
 

Tema: Forældresamarbejde 
 

• Hvad nu hvis skolens forældre blev en 
endnu stærkere ressource? 
 

Indledende drøftelse – følgende ting, blev vendt: 
 
Hvad er målet med at sætte det på 
kontaktforældremødet?  
Hvilken kultur vil vi have – og hvad skal vores 
kultur være præget af?  
Et tættere forældresamarbejde kan understøtte en 
kultur -  
 
Hvordan åbner vi op for, at der kan deltages i 
arrangementerne, eller bidrage med engagement, 
så forældre oplever, at de kan deltage med det 
engagement, den enkelte kan være med, men 
også har mulighed.  
Kontaktforældrenes rolle i klassernes fælles liv.  
 



Kunne man forestille sig, at forældrene også tog 
vare på opgaver på tværs af skolen. 
Vil forældrene være medskabere af skolens 
traditioner og kultur? Vil skolen have at forældrene 
er medskabere af skolen? 
 
Hvordan spiller det sammen med forældremøder – 
skal det være fast indhold på møderne?  
Nogle er gode til at bruge forældrenes arbejde, 
viden, som en resurse i undervisningen. Og 
hvordan kan vi skabe den tradition? 
Jf. Kommunikation/feedback – hvormange skole-
hjem-samtaler?  
 
Er der lyst og et drive til at gå ind deltagelse 
omkring skolen? Hvor mange forældre skal der til 
for, at det er nu, det skal ud og gå? 
 
Strukturen i klasserne – hvordan får man aktiveret 
alle forældre i klassen? 
Hvordan kan man aktivere forældre på tværs af 
klasserne mht traditioner? 
 
Kan man få forældrene til at ide-brainstorme på, 
hvad der kunne være forældreinput til skolens 
traditioner? 
 
Kontaktforældremødet kunne være i stationer, hvor 
de kommer rundt og drøfter forskellige vinkler. 
Udgangspunktet kan være traditioner. 
 
Drøftelse af om vores skole-hjemsamarbejde-
princip skal revideres – og hvorvidt det mere 
frivillige, sociale engagement skal indgå i det 
princip. Eller skal det formelle samarbejde og det 
mere uformelle samarbejde adskilles? 
 
Hvem deltager på mødet – bestyrelsen holder det. 
Ledelsen deltager. 
 
SN laver udkast til invitation.  
Skolen sender ud og laver tilmelding.  
 
Struktur: 
Godt med konkret drøftelsesoplæg. 
SN og TB laver processen. 
 

688 (D) 15 min 
Evaluering/input fra 
forældremøder 

Evaluering:  
Generelt oplevelse af, at forældremøderne er for 
korte i klasserne til at man som forældre når 
hinanden. 
Tid er presset, fordi man vil meget. Forældrene vil 
gerne mere tid til både det fælles / klassemøderne. 
Optaget af køleskabe, mad på køl.  
Dejligt, at opleve de nye lærere. 
Fine snakke med udgangspunkt i 
elevtrivselsmålingen. Det oplevedes meningsfuldt. 
Generelt informative og positive forældremøder. 
 



UU-vejledere formidlede meget information på kort 
tid, hvilket gør det forvirrende.  
Evt. italesæt formålet klarere. 
 

 
689 (D) JL /5 min 
Evt. 

Ønske om at bestyrelsesmøderne blive sendt som 
kalenderinvitationer 
 
Snak om køleskabe fase 2 
 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
Tirsdag 08.10.19 – Kontaktforældremøde 
Onsdag 13.11.19 
Tirsdag 10.12.19 
Tirsdag 14.01.20 
Torsdag 20.02.20 
Onsdag 18.03.20 
Torsdag 16.04.20 
Onsdag 13.05.20 
Torsdag 11.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


