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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

Mia Munch Frandsen, Susan Pedersen, Torben Struck, Thomas Ørting 

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

Karin Anker, Karen Dalsgaard Mikkelsen, Jørn Wind 

 

Fraværende: 
Søren Malchow (orlov) Jane Lange Dalsgaard, Lisbeth Christiansen, 

Morten Thornedal, Morten Pedersen, 8e, Pernille Nissen, 7f 

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. 

Mødedatoer 2019/2020 

Bilag – se nederst i dette dokument 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Mødedatoer blev aftalt, dog skal der findes en ny 

dato for den 13. april 2020. Det blev aftalt, at 

møderne afholdes fra kl. 18 til 20, primært på 

Overbygningsskolen. 

 

4.  

Skolens økonomi 

 

Mål: Viden om skolens aktuelle økonomi  

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Planen for opretning af skoles økonomi følges.   

Der er budgetteret med elevtalsnedgang på 31 

til kommende skoleår. Det ser ud til at 

nedgangen ikke bliver så stor – det kan betyde 

at underskuddet ikke er så stort ved udgangen 

af 2019, som beregnet. 

 

5.  

Anti-mobbestrategi – pixiudgave og 

fulde længde 

 

Bilag: Udkast til pixiudgave og den fulde 

længde. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

De to udgaver af anti-mobbestrategien blev 

gennemgået og godkendt med enkelte 

småændringer. 

 

De lægges ud på AULA, når der åbnes for den. 

 

 

 

6. 

Arbejdet med principper 

Kommunikation 

Ønske om at justere på / arbejde med 

kommunikationen mellem skolen og 

 

Der er flere lag i kommunikationen: 

På distriktsniveau er det distriktslederen, som er 

ansvarlig - på filialskoleniveauet er det 

filiallederen. 
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forældre. Overgangen til Aula medfører 

forandringer – god anledning til at justere. 

Viden om indsatser giver mulighed for at 

understøtte skolens arbejde hjemme. 

 

Bilag: De nuværende principper for 

skolehjemsamarbejde. 

 

Mål: Vi aftaler hvordan der arbejdes videre 

med emnet. 

 

Tid: 20 minutter 

 

Når det gælder kommunikationen på 

klasseniveau, ønskes mere struktur på 

kommunikationen til forældre. Der er stor forskel 

på, hvad klasselæreren/teamet omkring klassen 

informerer om. 

Det blev drøftet, om der kan udformes 

minimumsforventninger til informationen til 

forældrene. Hvor meget og hvor tit? 

I hvor høj grad kan digitale platforme bidrage. 

Årsplaner i Min uddannelse? 

Forventninger til det nye AULA. 

 

Emnet behandles i MED-systemet og 

skolebestyrelsen inddrages herefter. 

Det eksisterende princip for skole/hjem-

samarbejde lægges på skolens nye hjemmeside i 

tilknytning til AULA.  

 

Medlemmerne opfordres til at sende evt. 

kommentarer til det eksisterende princip til Karin 

Anker.  

 

7.  

Principper elev-rejseaktiviteter  

Af økonomiske årsager ønsker ledelsen at få 

skrevet overnatning på 2.-3. årgang ud af 

principperne. Den nye lokalaftale vil betyde 

større udgifter til overnatninger. Ledelsen 

ønsker at bibeholde overnatningerne på 5. 

og 8. årgang. 

 

Bilag: Udkast til ændring af principperne 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Før princippet for rejsebaserede aktiviteter 

endelig vedtages, ønsker skolebestyrelsen mere 

indsigt i de økonomiske forhold omkring 

lejrskolerne, specielt i forhold til 

enkeltovernatning. Jørn Wind udarbejder 

oversigt. 

Princippet drøftes igen på næste møde.  

 

 

Spisning 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Gennemført 

8.  

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Udgået 

 

 

 

 

 

9.  

Foreløbig evaluering af overgange 

GR/OV 

 

Oprettelse af de nye 7. klasser på 

Overbygningsskolen er færdiggjort. Eleverne har 
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Tid: 15 minutter 

 

kunnet ønske linje. Størsteparten har fået deres 

førsteprioritet. 

10. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Der arbejdes på at finde 2 elevrådsmedlemmer, 

som forpligter sig til at deltage i 

skolebestyrelsesmøderne.  

Digeskolen afholder arrangement, hvor 

erhvervslivet inviteres til samarbejde. 

Det blev aftalt at de forældrevalgte mødes 

umiddelbart efter næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 

Kommende møde(r): 

 

Udkast til mødedatoer 

skoleåret 2019/2020 

2406 OV – Oplæg High Performance kl. 17-18 se mere på 

                http://www.cleverconsulting.nu/ 

                Spisning kl. 19-20 

                Skriftlige meddelelser 

 

Mødetid næste skoleår kl. 18-20  

 

Mandag den 12.08.19 

Onsdag den 11.09.19 

Torsdag den 24.10.19 

Mandag den 11.11.19 

Onsdag den 11.12.19 

Torsdag den 16.01.20 

Torsdag den 19.03.20 

Mandag den 13.04.20 OBS Anden påskedag 

Erstattes med mandag den 20.04.20 

Onsdag den 20.05.20 

Mandag den 15.06.20 

 

 


