
 

       
Referat Skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. 13.januar kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet 
 

Afbud: Mikael, Astrid, Mille og Mathilde 

 

 Dagsorden Punktets 

form 

Tid  Referat 

1.  Godkendelse af 

referat 

 5 min. Godkendt 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

 5 min. Godkendt med ros til dagsordenen. 

3.  Nyt fra elevrådet 

 

 10 min. Udgår 

4.  Registrering af 

elevfravær 

Drøftelse og 

beslutning 

 

Gamle 

retningslinjer 

samt forslag 

til nye 

eftersendes. 

20 min. Skolebestyrelsen kvalificerede vejledningen af 

elevfravær med følgende bemærkninger. 
 

En notering kan ændres i op til en uge, hvis det viser 

sig..   

Afsnittet skal omformuleres til at forældrene skal 

sygemelde på dagen inden kl. 8.00 og hvis det ikke 

sker, så skal de give svar om fraværets art inden for en 

uge.  

 

Sætningen omkring at fejlregistreringer skal rettes 

inden for det pågældende kvartal, ønskes udeladt. 

 

Ønsker: 

Det vil være hensigtsmæssigt at lave en vejledning til 

forældrene omkring sygemeldinger. 

  

Skolen skal undersøge hvornår MinUddannelse 

opdateres.  

 

5.  Elevfravær – 

ekstraordinær 

frihed. 

Drøftelse 

 

Anmodning 

om 

ekstraordinær 

frihed 

vedhæftes i 

nuværende 

form 

15 min. Drøftelse af skolelederens forventninger til håndtering 

af dennes beslutningskompetence ift. 

fraværskategoriseringerne – herunder særligt 

håndteringen af anmodninger om ekstraordinær frihed 

i skolebestyrelsen og MED-udvalget. 

 

Tiltag med en skriftlig ansøgning om ekstraordinær 

frihed er igangsat, så alle henvendelser håndteres ens 

med fokus på tilstedeværelse. 

Omkring nytår er der kommet ca. 25 henvendelser om 

ekstraordinær frihed.  

 

Der er enkelte ting der skal rettes i ansøgningen. Den 

sidste formulering af begrundelse for afslag, skal 

slettes og erstattes af plads til at give en 

individualiseret begrundelse.  



  

6.  MU og 

registrering af 

lektier 

Orientering 

 

10 min. Beslutningen om at ensrette informationen om lektier 

og ugens gang på Aula, blev præsenteret. 

 

7.  Kommunikation 

på AULA 

Drøftelse 15 min. Hvor tit skal forældrene tjekke Aula? Hvor tit skal 

personalet kommunikere på overblikket i Aula. Skal 

det systematiseres?  

 

I næste opdatering af Aula bliver det muligt at få 

notifikationer på opslag. 

 

Der blev talt for at samle information men også at 

kommunikere med det samme.  

 

Den vigtigste pointe er, at al information skal sendes 

ud rettidigt og med respekt for at forventningen til 

forældrene om, at de er på Aula to til tre gange om 

ugen. 

 

Skolebestyrelsen og forældreråd ønsker at få deres 

egne Aula grupper.   

 

8.  Madtilbud Orientering 

og drøftelse 

15 min. Orientering om dialog med UKB. Fra uge 8 prøver vi 

med 2 åbningsdage. Bestillingen skal afgives søndag 

på sms og mobilepay. Vi ønsker på sigt, at 

bestillingen skal kunne afgives samme morgen og kun 

på mobilepay. Udbuddet er for stort. Bestyrelsen går 

igen i dialog med Addie. Der er enighed om at 

samarbejdet med Addie fortsætter. 

 

Vi undersøger også hvad skolemad.nu kan tilbyde. 

Pernille er kontaktperson. 

  

Pernille er også i gang med at undersøge hvad 

Cafegårdhaven kan tilbyde.  

 

9.  antimobbestrategi revidering 15 min. Gennemgang af oplæg til revidering af skolens 

antimobbestrategi jf. tidligere drøftelse.  

 

Arbejdet med klassekulturen skal indskrives 

tydeligere i den indgribende indsats. 

 

10.  Status på 

forældremøder 

Orientering 15 min. Skolepatrulje – Pernille har fået kontakt til de rette 

mennesker, som tilbyder at holde et møde med os. 

Kristian og Pernille mødes med dem.  

 

Buskørselsordning – status fra Lars. Vi ønsker mere 

fleksibilitet. Vi har fået et svar, vi ikke kan bruge til 

meget. Lars arbejder videre. 

 

11.  Til Aula 

 

 5 min. Vejledning til forældre om elevsygemeldinger. 

12.  Meddelelser 

 

a: formand 

 

Orientering 10 min.  

 

a: Højbjergbanen som rekreativt område. Lars og 

Pernille deltager i første arbejdsgruppemøde.  



 

b: ledelse 

 

 

c: personale 

 

d: andre 

 

b: Har været i dialog med Mikael. Han kan ikke 

deltage resten af dette skoleår pga. arbejde. 

 

c: -  

 

d: - 

 

 

13.  Eventuelt 

 

 5 min. Lars og Pernille haft møde med otte repræsentanter 

fra forældrerådene. På mødet blev der drøftet 

traditioner om skoleture. Erfaringsdeling og 

idekatalog er sat i gang. Aftalt nyt møde i marts. 

 

Fotografering – ny kontrakt skal forhandles. Det skal 

bestyrelsen ind over. Vi er ikke voldsomt tilfredse 

med dem vi har nu. Har et par tilbud mere, som der 

kan tages stilling til.  

 

14.  Årshjul 

 

   

15.  Dagsorden til 

næste møde 

 

  - Regnskab 

- Har elevrådet stemmeret i skolebestyrelsen? 

Pernille undersøger. 

16.  Meddelelser 

vedr. elever og 

personale 

Orientering 5 min.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 

 

 

 


