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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, Mia Munch Frandsen, Torben Struck, Søren 

Malchow, Carsten Uggerholt Eriksen, Anna Frejbæk, Kim Vestergaard, 

Lisbeth Christiansen, Karin Anker, Jørn Wind, Morten Pedersen, 8e, 

Pernille Nissen, 7f  

 

Fraværende: 
Karen Dalsgaard Mikkelsen, Morten Thornedal, Thomas Ørting 

Jørgensen, Susan Pedersen 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt. 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt. 

3. 

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Elevrådet på Overbygningsskolen har nedsat 

udvalg, der arbejder med: 

 Større udvalg i kantinen 

 Mulighed for betaling med MobilePay 

 Kortere skoledage 

 Mulighed for at elever kan forlade skolens 

område i pauserne. 

Elevrådet blev bedt om at lave forslag med 

argumentation, som kan blive behandlet på 

næste skolebestyrelsesmøde. 

 

4. 

Skolens økonomi 

 

Mål: Viden om skolens aktuelle økonomi 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Karin Anker oplyste, at konsolideringsplanen 

følges. Og med de varslede reduktioner fra 

næste skoleårs start er der en forventning om, 

at skolens økonomi er i balance 1. august 2020. 

 

5. 

Evaluering af mødet med det politiske 

udvalg 

 

Mål: Alle får kendskab til de fire 

hovedindsatser for TØDI de kommende år. 

 

Tid: 15 min 

 

Et positivt møde, hvor de fire nedenstående 

hovedindsatsområder blev drøftet.  

 

Klasseledelse/Professionelle Læringsfælleskaber 

Arbejdet med data 

Pædagogisk Læringscenter 

Nyankomne tosprogede 
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Det er planen, at det nyetablerede læringsteam 

kommer ud på skolerne 2 gange pr. skoleår. 

 

6.  

Beskrivelse af indsats ift. nyankomne 

to-sprogede elever 

 

Mål: Alle er informerede om det kommende 

arbejde og baggrunden for dette. 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Karin Anker informerede. Baggrunden for en 

særlig indsats er, at mange nyankomne ikke kan 

vurderes uddannelsesparate. Det vil vi gerne 

ændre på. Vi iværksætter derfor et forsøg med 

start i marts. Planen er, at det skal køre frem til 

minimum årsskiftet 19/20. 

Der vil, to lektioner dagligt, blive iværksat særlig 

undervisning for målgruppen, med fokus på 

dansk, engelsk og matematik. Tilgangen vil være 

individuelt tilpasset. De nye tiltag vil være brug 

af ”støttesprog” i alle tre fag. Støttesprogene vil 

være engelsk og elevernes modersmål. Der 

søges midler til projektet via 

integrationsområdet.  

Derudover undersøges det om der er mulighed 

for støtte via eks. Socialfonden. 

 

7. 

Nationale test – overordnede resultater 

at vinterens frivillige test 

 

Mål: Alle har et overordnet indtryk af TØDI 

aktuelle faglige niveau, set i Nationale test-

optik 

 

Tid: 20 minutter 

 

 

Pga. manglende adgang til resultater informeres 

der kun om Overbygningsresultater. 

Der er stor spredning på resultaterne i alle de 

fire fag: Matematik 7. årgang og dansk, engelsk 

og fysik 8. årgang. Dette giver anledning til at 

gå bag om tallene, med særligt fokus på de gode 

resultater – hvilke tilgange og tiltag ligger der 

bag disse resultater. Punkt vedr. resultater vil 

være at finde på dagsordenen på SB-møderne 

fremadrettet. 

 

8.  

Arbejde med data – 

Eksempel: Matematikindsatsen på 

grundskolerne 

 

Mål: Alle får kendskab til arbejdet med data 

 

Tid: 15 min 

 

 

Baggrunden for indsatsen er bekymrende 

resultater på grundskoleniveau. 

Baseline udarbejdet oktober. Vejledning af 

lærerne fortages, vi har haft besøg af 

bogsystemsforfattere fra forlagene. Ledelsen 

observerer, hvordan der arbejdes. Der 

gennemføres samtaler med lærerne. 

Den samme baseline-opgave laves igen i 

marts/april måned for at undersøge, om 

indsatsen har virket. 

 

9. 

Skolebestyrelsens årshjul – opdateret 

udgave – bilag udleveres på mødet. 

 

Mål: Alle har overblik over dette skoleårs 

arbejdsopgaver 

 

Foreløbig årskalender fremsendes sammen med 

referatet.  
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Tid: 15 min 

 

10. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

Tid: 10 minutter 

 

 

Filiallederne udarbejder ”Nyt fra filialerne” til 

hvert møde. 

Nyt fra filialerne kan indeholde: 

Status på tidligere tiltag 

Særlige indsatser ift. læring og trivsel 

Man må gerne undlade felter. 

Udsendes sammen med dagsorden. 

 

Afbud fra Torben Struck til næste møde. 

 

 

Kommende møde(r): 

 

2502 DIG – flyttet til OV OBS 

2503 – placering følger med indkaldelsen 

2904 OV 

2705 OV 

2406 OV 

 

 


