
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

  

Referat af møde 

Den 20. august 2019 kl. 18.00 - 20.30 Afd. Falkenborg   
 

MØDEDELTAGERE  

Finn Filsø 

Morten Sørensen 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Marie Frederiksen. 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

 

Michael Christensen 

Elevrepræsentanter: 

Karoline Larsen 

Gabrijelle Stojkovic 

Fraværende: 

Rasmus Pedersen 

Morten Villadsen 

 

 

 

Formøde for forældrevalgte kl. 17.30 – 18.00 

 

 R e f e r a t. 
Sag nr. 1  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Sag nr. 3  Spørgsmål til informationsskrivelsen. 

Bilag eftersendes. 

 

I dag har elever på mellemtrinnet fået udleveret Ipad. 

 

Et af de første principper bestyrelsen skal revidere er princip for brug af 

medier og IT.  Herunder også retningslinje for sociale medier. 

 

I perioden 16.9. – 11.10 skal der for sidste gang udarbejdes 

kortlægningsundersøgelse.   

Forældre, personale og elever deltager i undersøgelsen. 

Lærerne har arbejdet med PLL ( Professionelle læringsfællesskaber) siden 

2015, hvor undersøgelsen blev sat i gang. 
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 R e f e r a t. 
Der skal arbejdes på at få svarprocenten lidt højere. 

Forældre kan kun svare 1 gang pr. barn. 

 

D. 20. november afholdes dialogmøde med kontaktforældre. 

 

Sag nr. 4  Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet har endnu ikke afholdt møde i indeværende skoleår, derfor deltager 

sidste års elevrepræsentanter i skolebestyrelsens møde. 

Første møde afholdes næste uge, hvor der bl.a. skal tales om 8. – 9. kl. fest.  

Omkring elevers deltagelse i skolebestyrelsens møder, står der følgende i 

loven: 

 

Repræsentanter for eleverne.  

Elevrepræsentanterne skal være valgt af og blandt elever på skolen, og der 

skal være mindst to i skolebestyrelsen.  

A. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst én 

elevrepræsentant for hver afdeling. 

B. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges 

mindst én elevrepræsentant fra hver af skolerne. 

 

Såfremt nogle af afdelingerne er fødeskoler, kan der dog gives dispensation 

for reglen om 1 fra hver afdeling. 

 

Eleverne deltog i dialogmøde med Uddannelsesudvalget.. 

 

Sag nr. 5  Opdatering af årshjulet. 

Bilag vedhæftet. 

Gennemgang af forældreundersøgelse PLL tilføjes i januar 2020. 

Joy laver plan for hvornår de pædagogiske ledere skal deltage i bestyrelsens 

møder i indeværende skoleår. 

Forvaltningen vil komme på et møde og fortælle om skolebestyrelsens tilsyn 

med SFO: 

Dialogmøde med kontaktforældre d. 20. november. 

 

 

 

Sag nr. 6  Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse samt 

trivselsundersøgelser. 

Forældretilfredshedsundersøgelse: 

Svarprocenten er 36,9 %.  Der skal arbejdes på, at gøre svarprocenten noget 

højere. 

Skoleleder Joy har sammenskrevet nogle af resultaterne, så det er mere 

overskueligt. 

Sammenskrivningen udsendes med referatet. 

Generelt ligger kommunens skoler meget ens. 
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 R e f e r a t. 
Trivselsundersøgelse for personale og elever 

117 personaler har haft mulighed for at svare. 

80,3 % har svaret. 

Skoleleder Joy har sammenskrevet nogle af resultaterne. 

Sammenskrivningen udsendes med referatet. 

Resultatet af undersøgelsen blev gennemgået med personalet i den første uge 

efter sommerferien. 

Det er forskellige emner, der fylder blandt personalet på de enkelte matrikler. 

Hver matrikel skal arbejde med, hvad de konkret vil gøre for at have fokus på 

de emner, der er fremtrædende i undersøgelsen. 

 

Omkring elevtrivselsundersøgelsen skal teamet omkring klassen gennemgå de 

skemaer, der gælder for deres årgang og finde ud af, hvad der skal være 

fokus på i klasserne. 

 

 

Sag nr. 7  Forberedelse af valg til Husråd. 

Valg til Husråd på de enkelte afdelinger afholdes fælles i forbindelse med 

skolebestyrelsens møde den 10. september på afdeling Marienlyst. 

Valget starter kl. 17.30 

Skolebestyrelsens møde starter kl. 17.15.  Formøde for 

forældrerepræsentanter afholdes kl. 17.00 – 17.30. 

Finn laver en invitation til alle husrådsvalget. 

 

 

Sag nr. 8  Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg 005 og 

lokalplanforslag 127 for boliger ved Græse Strandvej – Thorstedlund. 

Bilag vedhæftet. 

Der udarbejdes et høringssvar indeholdende følgende punkter: 

 Ikke forringelse af skolevejen. 

 Sikkerhed på skolens legeareal. 

 Sikre at beboere og skole ikke bliver et problem for hinanden 

Finn laver udkast til høringssvar. 

 

Sag nr. 9  Kommunikationsstrategi. 

Foreløbigt udkast til kommunikationsstrategi blev uddelt. 

 

Der arbejdes stadig på strategien. Det forventes, at den er færdigbehandlet 

sidst på året. 

 

Såfremt nogle bestyrelsesmedlemmer har forslag til, hvad der kan stå under 

ekstern kommunikation, bedes dette venligst sendt til Joy. 

 

 

Sag nr. 10  Skolens pædagogiske grundlag. 

Bilag eftersendes. 

 

Bilag om arbejdet med skolens pædagogiske grundlag i skoleåret 2019/20 blev  
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 R e f e r a t. 
uddelt på mødet.  

Skolens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i bogen 

Adfærdsproblemer i skolen af Bo Hejlskov Elvèn. 

Bogen indeholder 11 princippunkter til at hjælpe elever med anderledes 

adfærd. 

På møde i marts 2019 har personalet udvalgt 4 af punkterne, som skal indgå i 

Trekløverskolens pædagogiske grundlag: 

1. Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det. 

2. Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen. 

3. Pædagogisk arbejde er at stille krav, der virker. 

4. Affekt smitter. 

 

Personalet arbejder med principperne i skoleåret 2019/20. 

 

Bestyrelsen orienteres løbende om, hvordan det går med arbejdet. 

 

 

Sag nr. 11  Bestyrelsens fokuspunkter skoleåret 2019 / 20. 

 Trafikpolitik 

 Trivselsstrategi 

 Revidering af principper / retningslinjer. 

 

Der blev nedsat et trafikudvalg bestående af Joy, Marie, Thomas og Karin. 

Udvalget skal udarbejde forslag til en trafikpolitik. Joy indkalder snarest. 

 

Trivselsstrategien udarbejdes efter trafikpolitik. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal til næste møde tænke over hvilke principper, 

der skal revideres i dette skoleår. 

 

På næste møde ønskes punkt om branding af skolen. Bl.a. indskrivning til 0. 

kl. Der er allerede en del tiltag om dette i gang.  Dette kan de pædagogiske 

ledere fortælle mere om.  

 

 

 

Sag nr. 12  Eventuelt. 

Punkt på næste møde om drøftelse af hvordan vi kan undgå negative 

rygtedannelser, som ikke korrekte. 

 

28. august skal Formanden til dialogmøde med de andre 

skolebestyrelsesformænd. Evt. punkter til dette møde sendes til Finn. 

 

Næste møde punkt om evaluering af bestyrelsens deltagelse i forældremøder. 

 

 

Sag nr. 13  Personalenyt. 

Joy orienterede om personalesituationen. 



 

 

5/5 

 R e f e r a t. 
 

Punkter til næste møde: 

 Høringssvar budget. 

 Orientering om skolens budget. 

 Lærernes dag den 5. oktober. 

 Kommunikationsstrategi. 

 Bestyrelsens fokuspunkter. (Hvilke principper skal revideres i år) 

 Branding af skolen. Bl.a. indskrivning til 0. kl. 

 Hvordan undgår vi negative rygtedannelser, som ikke er korrekte. 

 Evaluering af bestyrelsens deltagelse i forældremøder (Skal 

bestyrelsen deltage hvert år i alle klasser ?) 

 

 


