
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 14 maj 2019 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 19. maj 2019
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, Jane 
Skovby, Suna Søndergaard, Lene Flintholm, Rasmus 
Ravn, Berit Krogh, Lene Jensen, Line Rask Abildgaard, 
Søren Brogaard Jørgensen
 
 
 

Afbud: Brian H. Jeppesen

Varighed: Dagsorden: Referat:

5 min. 
17:00-17:10

Skolefest og emneuge Elevråd:
Godt, at 4. og 5. kl. kunne vælge kulisse-hold.
Der blev brugt for meget tid på at øve sangene
Der var nogle gode værksteder
Fint, at 6. kl. laver skuespil – og resten er kor.
Bedre plads i Hallen til diskotek mm.
Bestyrelsen:
Elever og forældre er spredt over et stort
område.
Fint med alle madboder samlet – ønske om at samle spiseste-
derne (mere socialt).
Dejligt, at man kunne købe mad.
Personale:
Dejligt at være på skolen, så udstillingerne kan blive en del af 
festen – samt vise skolen frem.

Godt tema – alle bidrog.

Ønske om, at man kan få ”aftensmad” til skolefesten.

25 min.  
17:10-17:50

Princip for understøt-
tende Undervisning 
(UUV)

Drøftelse og opstart på arbejdet med udarbejdelse af
princip for den understøttende undervisning – (Refleksions-
skema til princip udleveret - bilag).

Principper fra andre skole sendt med dagsordenen – til inspira-
tion.

Jf. timefordelingsplanen, er der 3 timer til UUV i 1. – 4. klasse. 5. 
og 6. klasse har 2,5 time (1 af timerne øremærket til Faglig fordy-
belse) 
 
I UUV ligger bl.a.: færdsel, trivsel, sexualundervisning / sundhed, 
social kompetencer, fair play

Ønske til princip: At UUV er en del af ALLE timer – også i SFO´en; 
for at leve op til vores værdigrundlag.

UUV: Inddrage elevrådet – lave video om Antimobbe-strategien 
(hvad betyder den for dem)?
 

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

UUV: Fællesskabsfremmende aktiviteter – eks: Morgensang, Læ-
sevenner, Skolevenner?

UUV: Varieret undervisning (Blad: Skolebørn); Spørge eleverne: 
Hvad er en god varieret skoledag? Aktivitetspræget undervis-
ning ind i timerne.

UUV (eksterne samarbejdspartnere): Matematikdage, kommu-
nale idrætsdage, DBU-dagen, Dyrskue etc.

Vores princip lader sig blive inspireret af Herningholmskolen 
(bilag)

Eleverne ønsker ”lektietid” i nogle af UUV-timerne samt bevæ-
gelse og noget fagligt. Fordele UUV på forskellige lærere, så det 
ikke kun bliver UUV i ét fag.

Jane og Line laver udkast til princip, der præsenteres på næste 
møde

15 min 
17:50-18:15

Tilsyn med princip for 
skole/hjem
samarbejde

Drøftelse af hvordan vi laver tilsyn med princippet (bilag udleve-
ret).

Gennemgang af SKOLE OG FORÆLDRES forslag til tilsyn af prin-
cipper.

Ønsker drøftelse af f.eks. hyppigheden af skole- / hjemsamtaler 
(indhold / struktur).

Skal Fælles-delen fastholdes?

Ønske: om samtaler med flere lærere / fag. Ønske om 2 møder 
om året.

Bringe eleverne mere i fokus / spil ved samtalerne.

Jane laver ”checkliste” til næste møde (hvordan vi evaluerer vo-
res principper)

10 min 
18:15-18:20

Årsberetning Input til årsberetning

Positivt med deltagelse af elevrådet.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min 
18:20-18:35

Nationale test Opfølgning på nationale test og hvordan de anvendes

Gennemgang af de kommunale mål for obligatoriske nationale 
test.

I indeværende år, ligger vi under de mål, som Morsø Kommune 
har opstillet for de nationale test.

På Øster Jølby Skole er børn med specialpædagogisk bistand 
inkluderet i klasserne – hvilket afspejler resultatet i de Nationale 
test.

Ledelsen understøtter personalet, når det skal laves fremadret-
tede handleplan for eleverne. Der afholdes 2 læringssamtaler. 1. 
læringssamtale med fokus på klassens trivsel; 2. læringssamtale 
med fokus på elevernes faglighed (men udgangspunkt i resulta-
terne i de nationale test).

Gennemgang taget til efterretning af bestyrelsen.

20 min 
18:35-18:40

Orientering fra Line Orientering – herunder jobsamtaler

Der er ansat en lærer – men ikke en pædagog! Der er lavet in-
tern rotation fundet en løsning – så nu skal der søges efter en 
pædagog, der skal løse en anden opgave.

Revideret Madordningsfolder udleveret til gennemsyn.

Madordningen koster mere end det, som opkræves. Derfor re-
funderes der ikke penge, når elever er på ture ud af huset.

10 min 
18:40-18:45

Evt. • SKOLE OG FORÆLDRE ś blad (Skolebørn) udleveret
• Forældre henvendelse gående på, at de samme timer bliver 
aflyst pga. ture ud af huset.
• Orientering om Lokaleoversigt 2019-2020 (bilag udleveret til 
gennemsyn)
• Stafet for livet – flag / T-shirts – Inga

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 18. juni 2019
kl. 17.00 – 18.30
(sommerafslutning)

• Forslag til: Princip for understøttende Undervisning (UUV)
• Gennemgang af trivselsmålingen
• Drejebog til: Tilsyn med principper
• Udkast til: Årsberetning
• Ændringer i folkeskolereformen.
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