
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 21 januar 2020 
 



ssa

 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 21. januar 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Personalerummet, Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Helle Mikkelsen, Jane Mikkelsen, Jane 
Skovby, Lene Flintholm, Rasmus Ravn, Lisbeth Sven-
ningsen, Lene Jensen, Line Rask Abildgaard , Søren Bro-
gaard Jørgensen 
 
Elevråd: Sofie 4b.  
 
Afbud: Suna Søndergaard, Helle Mikkelsen, Brian H. 
Jeppesen

Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Trivselsundersøgelse Orientering om forestående trivselsundersøgelse.
• Der er åbnet op for den årlige nationale trivselsmåling - flere 
klasser er allerede i gang.
• Gennemgang af seneste rapport fra trivselsundersøgelsen
• Trivselsundersøgelsen er grundlag for klasseteamets arbejde 
med trivsel

25 min.  Tilsyn med princip for
kommunikation

Drøftelse af hvordan vi skal føre tilsyn med dette princip, samt 
eventuelle rettelser i princippet. Se princippet efter dagsorde-
nen.
• Ændringer til Princippet:
• Forældreintra ændres til AULA
• Første linie: Man kan ALTID ringe til skolen
(99 70 61 97)
• Det tilstræbes, at dansk- / matematiklæren deltager til samta-
lerne.
• Der henvises i øvrigt til folderen:
PÅ ØSTER JØLBY SKOLE TALER VI MED HINANDEN (og link til ØJS.
DK)
------------------------------------------------- 
Drøftelse af antallet af samtaler. Nuværende antal fastholdes – 
men det er altid muligt for forældre / lærere at indkalde om et 
ekstra møde hvis der er behov.

15 min. Velkomstfolder Indledende snak om udarbejdelse af en eventuel
velkomstfolder.
• Ønske om 2 forskellige velkomstfoldere
- 1 til indskolingselever, med fokus på førstegangsforældre og 
hvordan vi gør eleverne skoleparate
- 1 til mellemtrinselever, med fokus på hvordan vi gør eleverne 
læringsparate
• Værdigrundlag og relevante foldere inddrages
• Evt. hente inspiration fra de 7 kompetencer (få inddraget elev-
rådet i formulering)
• Forslag til indhold, med til næste møde

10 min. Årshjul Drøftelse af forslag til skolebestyrelsens arbejde i den
kommende periode.
• Årshjulet udleveret (bilag).
• Drøftelse af principper (skal disse laves):
- Klassekasse (til evt. lejrskole)
- Sponsorater
• Der er ikke behov for yderligere moduler i Skolebestyrelses-
kurset.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Evt. • Skolebestyrelsesmødet den 25. februar – flyttes til 3. marts
• Skolebestyrelsesmødet den 23. juni – 
flyttes til 16. juni

Punkter til næste møde: • Næste møde 3. marts 2020 kl. 17:00 – 18:30
(jf. revideret årshjul)
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