
 

 

 
Referat fællesbestyrelsesmøde 

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 17.00-19.00 i skolens personalerum 

 
Deltagere: Helle, Jimmi (tidtager), Kristine (ordstyrer), Lene, Line, Malene, Maria, Mette, Mirjam (referent), 
Trine, + elevrådsrepræsentanter Freja og Caroline 

 
Afbud: Jannie 

 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1700-1705) 

Beslutning:   
Godkendt  
 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1705-1715) 

Orientering:  
Ledelse: 
TS: Folk på kurser og uddannelse. Vi har faste vikarer inde. 

Ny pædagog Pia er startet i fredags. 
Godt i gang med komme-gå modulet. 
Kontaktforældreråd i Børnehuset, 1 har meldt sig, håber på et par stykker mere.  
Medarbejdere:  

LL: arbejdslørdag var skøn, der blev nået en masse som vi nyder i dagligdagen. Dejligt at vi 
måtte være med i år. Vi har ekstra hænder resten af året, som vi nyder godt af. 
  
Pkt. 3  Nyt fra skolen (1715-1725) 

Orientering:  
Ledelse: 
HN: skønt at få lavet så meget på skolen. Gør noget ved helhedsindtrykket. Fantastisk. 
Forældre der overtog skolen d. 24. sept. klarede det flot. Personalet havde en udbytterig dag 

med 6 timers kursus i Skolestyrken. 2 halve uddannelsesdage mere venter. 
Der er oprettet i AULA en gruppe: ’Fællesbestyrelsen’ er omdøbt til ’Skolebestyrelsen’. Det 
er stadig en Fællesbestyrelse. Årsagen er at alle skolebestyrelser herved vil kunne 
kommunikere sammen via AULA. 

Trælse episoder med børn der ikke går på skolen, tages op på næste SSP møde som en lokal 
problematik, vi er ved at være kede af at komme til ødelagte ting. 
Dørene lukker først op kl. 7.40 om morgenen bl.a. pga. bordtennis. Men vi har først tilsyn fra 
7.50 derfor den strikse regel. Nogle elever har sneget sig ind før tid via SFO’en. 

Medarbejdere:   
MK: Skolestyrken og DUÅ går hånd i hånd i denne tid. 
Skolestyrken har fokus på fælles forståelse af hvad mobning er og ikke er og på Elevernes 
stemme, som er valgt ud fra de undersøgelser der er lavet blandt personale og elever + 

elevråd.  
DUÅ har meget fokus på relationer her til at starte med.  
Begge indsatser går på uddannelse af personalet og afprøvning af værktøjer. Begge indsatser 
har nye elementer som fx DUÅs udviklingsplan og Skolestyrkens mobning er i gruppen ikke i 

enkeltindivider med mobber og offer. 



 

 

Men begge indsatser har i høj grad også kendte elementer som vi bliver opmærksom på at vi 
allerede gør i forvejen fx gå henimod sætninger, tydelige regler og forventninger, fokus på det 
der lykkes, naboros, positivmeldinger, relationer, fællesskab, trivsel og meget vigtigt 
klasseledelse. 
Arrangementer: Fællesskabsstafetten, Vild med dans, 2 x koncert i nye trøjer: Sigurd i fredags 

og Tante Musika på torsdag. 
Undervisning: Morgenbånd med morgenløb + færdselsfagdag.  
Cykelhjelmsmodeshow på fredag og motionsdag næste fredag. 
 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1725-1735) 

Orientering:  
Caroline: nye 7-mandsmål som forslag fra elever, 6.-7. kl. elever har ordnet det i fredags ved 

at hente mål på stadion. 
Freja: kritik af stadion er skrevet som brev til Helle Brink 
Freja: Resten af skolen skal prøve SkoleStyrkens skydeskive i uge 41. 
Caroline: ude i alle klasser og høre ønsker om indkøb og forbedringer 

Freja: Bordfodboldturnering her i efteråret. 
 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1735-1735) 

Orientering:  

Intet! 
 

 

Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1735-1745) 

Orientering: 
Maria: Flotte t-shirts og stor tak til Martin Søndergaard og Støtteforeningen. Lykkedes på 
rekordtid pga. samarbejde og hurtige beslutninger. 
Malene er startet op som ekstra fotograf. Ønske om flere daglige billeder på fb. Skriver til 

personalet dagen før. Man er velkommen til at prikke til brandingudvalget, hvis man har 
ideer. 
 

 

Pkt. 7  Budgetopfølgning, se bilag (1745-1805) 

Orientering: 
Tallene for hele landsbyordningen, samt for hhv. skole, SFO og Børnehus blev fremlagt. 
 

 

Pkt. 8  Beredskabsplan for overgreb (1805-1810) 

Orientering: 
Der kom en ny beredskabsplan fra forvaltningen i sommerferien. Den nye er mere tydeligt 

handlerettet ud fra forskellige scenarier. Tydelig instruktion til medarbejdere og ledelse om 
hvem der skal og ikke skal kontaktes og hvordan. Ligger på hjemmesiden under 
beredskabsplanen.  
 

Pkt. 9 Princip om mobiltelefoni, se bilag (1810-1840) 

Indstilling: 
Revidering af princippet 
Beslutning: 

Princippet er gennemgået og ændringsforslag skrevet til. 
 

Pkt. 10 Kontaktforældrearrangement (1840-1850) 



 

 

Indstilling: 
Kort orientering om aftenens indhold samt opgavefordeling 
Beslutning: 

1. Skolestyrken v/HN. Forældrenes rolle ind i antimobbestrategien evt. kontrakt. 
2. Dilemmaer ved caféborde 

3. Opsamling med pointer fra forældreperspektiv 
Kontaktforældrerådet i Børnehuset er også velkommen. 
Den sidste halve time er sat af til at de kan lave aftaler om klassearrangementer. 
Forplejning: Line bager brownies 

Antal: max. 20  
Sidste tilmelding dagen før. 
 
Pkt. 11 Punkter til næste møde d. 18/11 (1850-1855) 

Beslutning: 
* Planlægning af principarbejdet 
* Julestue 
* Udvalg til nytårskur 

 

 

Pkt. 12  Eventuelt (1855-1900) 

Beslutning: 

Sæt kryds 2/11 kl. 19-21 til Event om Børneliv: ”Hvem har vores børns stemme?” 
3 byrådskandidater + journalist 
Gruppen, som Kristine sidder i finder 6 helt essentielle spørgsmål. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bilag: 

Forretningsorden 
Årshjul 
Budgetopfølgning 
Princip om mobiltelefoni 

 


