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Dagsorden skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 7. marts 2017, kl. 18.00 – 20.00  

Lærerværelset Skolen ved Rønnebær Allé 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen (RØ)  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen (SN)  

 Morten Grauballe (RØ)  

 Birgit Mørup (BO)  

 Anneli Giske-Willumsen (BO)  

 Jesper Hersbro (RØ)  

 Martin Damhus (SN)  

 Malene Frost (D-klasser)  

 Pernille Robertson (SN)  

 Mette Starch Truelsen (BO)  

Medarbejderrepræsentant Marketta Noomi Louise Sanders  

 Kristian Tougaard Olesen x 

 Mette Ekelund   

Suppleant Jesper Petersen (Suppl.)  

Elevrepræsentanter (BO) Mads Skov Jacobsen (6C)  

 (SN) William Lykke (6K)   

 (RØ) Silas Nørtoft (9i1)  

 (L-klasser/D-klasser) Elias Alfred Andersen, (team 

5) 

 

Eksterne repræsentanter Frank S. Jensen  

 Bent R. Jensen  

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus)  

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen  

 Morten Sieling  

 Mette Rovang Johannsen  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

 

2. Orientering og involvering i projekt ”Sund Skole” i udskolingen (30 min.) 

Projektleder Hanne Hørlyck og Jacob Krarup fra DGI kommer og holder et oplæg for os, hvor de 

fortæller om projektet, herunder også hvordan bevægelse i undervisningen styrkes.  

 

3. Orientering om skolens økonomi (10 min.) 

Månedsopfølgning 

 

4. Organisering af ledelsen (10 min.) 

Tanja orienterer om fremadrettet organisering af ledelsesansvar.  

 

5. Styrket forældreinvolvering (15 min.) 

Tanja, Trine og Mette deltog på et inspirationsmøde den 26. februar med konsulenter fra 

Resonans omkring, hvordan vi kan indhente viden om, hvordan vi kan styrke samarbejdet med 
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skolens forældre og hvordan vi kan indhente viden om, hvordan skolens forældre ønsker at 

blive inddraget. Alle skoler har mulighed for at involvere Resonans i dette arbejde i et mindre 

omfang. 

 

Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvordan vores lokale proces skal være, herunder om der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe.   

 

6. Skolebestyrelsens indsatser i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg (15 

min.) 

Drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan rekruttere nye medlemmer og blive mere synlige for 

forældregruppen.  

 

7. Drøftelse af indsatser i forbindelse med digital dannelse (10 min.) 

Skolens ledelse fortæller om, hvad der ligger i støbeskeen for at styrke skolens indsatser 

omkring undervisning i digital dannelse for skolens elever. 

 

8. Evt. /bordet rundt (20 min.) 

 

9. Punkter til kommende møder (5 min.) 

Formand og skoleleders oplæg til arbejdet med principper 

• Ledelsens fremlæggelse af skolens ”strategikort” og dettes sammenhæng til det kommunale 

strategikort 

• Skolebestyrelsens fokusområder 

• Samarbejde med idrætsforeningerne 

• SFO personalenormering 

• APV 

• Skolebestyrelsens årshjul 

 

 

 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i 2018 

Tirsdag den 6. februar, onsdag den 7. marts, onsdag den 11. april, torsdag den 3. maj, onsdag den 5. 

september, tirsdag den 2. oktober og torsdag den 8. november. 
 


