
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 16. juni 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, Jane 
Skovby, Brian H. Jeppesen, Lene Flintholm, Rasmus 
Ravn, Lisbeth Svenningsen, Lene Jensen, Line Rask 
Abildgaard, Søren Brogaard Jørgensen

Elevråd: - 

Afbud: Tina Olesen

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min. Konstituering af skolebe-
styrelsen

Valg af formand og næstformand
- Der har været afholdt opstillingsmøde til bestyrelsen, tirsdag 
den 9. juni. Der kom ikke yderligere emner.
- Bestyrelsen opfordrer Jane til at fortsætte som formand.
- Bestyrelsen opfordrer Rasmus til at fortsætte som næstfor-
mand.
- Jane fortsætter som formand
- Rasmus fortsætter som næstformand
- Janni Krog valgt som 1. supp. (på valg 2022)
- Jacob Bruun valgt som 2. supp. (på valg 2024)

15 min. Skolebestyrelsens årsbe-
retning

Se vedlagte forslag
- Vedhæftede forslag gennemgået, kommenteret og tilpasset.
- Adgangsforhold drøftet (cykler, bil, P-plads)
- Der er bevilliget ny hovedindgang – info om byggeri med års-
beretningen ud.

10 min. Nationale test Orientering om de nationale test
- Der har været afholdt nationale test i:
Dansk: 2., 4., og 6. klasse
Matematik: 3. og 6. klasse
Engelsk: 4. klasse
- Resultatet afspejler positive progressioner i langt de fleste test 
– det samlede niveau er steget.
- Ny procedure fra undervisningsministeriet ang. orientering af 
forældre af elevernes testresultater. Forældre skal selv henvende 
sig for at få deres børns resultater.
- Resultaterne vil indgå i efterårets skole-/hjemsamtaler

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min Synlighed Snak om skolebestyrelsens synlighed (faldende antal henven-
delser fra andre forældre)
- Drøftelse af hvorvidt det faldende antal henvendelse kan til-
skrives forskellige forhold. F.eks. har tidligere henvendelser om-
kring grimt sprog blandt børnene medført et fælles fokus i skole 
og SFO med formålet at skabe bevidsthed om sprog i grupper. 
- Drøftelse af hvordan man i skolehjemsamarbejdet ønsker at ar-
bejde mere forebyggende og med fokus på gensidig dialog
- Bestyrelsen præsenterer sig på skoleårets første forældremøde:
- Jane - 0. kl.
- Rasmus - 1. kl.
- Rasmus - 2. kl. 
- Tina, Jane, Brian - 3. kl.
- Jane, Lene, Rasmus - 4. kl.
- Helle - 5.a
- Jane S. - 5.b
- Lene - 6. kl.

20 min Næste års årshjul Drøftelse af næste års årshjul
- Fortsat tilsyn med principper (proces og antal om året)
- Temamøder (F.eks. Bevægelse i undervisningen eller Skole- 
Hjemsamarbejdet eller Elevplaner)
- Budgetopfølgning (ca. hver anden måned)
- Drøftelse af folkeskolernes dag
- Elevernes undervisningsmiljø
- Kalenderforslag til møder i 2020/21

10 min Orientering fra Line - Skolen vil undersøge muligheden for at oprette en Facebook 
side. Bestyrelsen er bekymret for at få lavet en facebookside. 
Findes der alternativer?!
- Evt. ekstra elever til tvillingeklassen – dermed flere ressourcer 
dermed flere ansatte (Helle vil gerne deltage i ansættelsesudval-
get)

5 min Evt. - Keld / MidtMors laver camp i sommerferien for mellemtrinnet 
– besked med børnene hjem.
- Anderledes overlevering af 6. kl. pga. Corona. Elever og foræl-
dre skal IKKE ind på Dueholmskolen FØR sommerferien!
- 6. kl. viser deres skuespil for forældre, tirsdag den 23. juni.

8 min Punkter til næste møde:

Tirsdag den 25. aug. 2020
kl. 17.00 – 18.30

- Processen med at føre tilsyn (overblik)
- Gennemgang af forretningsordenen
- Temamøder (aktuelle temaer)
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