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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Data om mødet 

 

Dato: Onsdag den 13. september 2017 

Tid: 17.00-18.30 

Sted: Øster Jølby Skole 

Mødedeltagere: Helle Mikkelsen, Jane 

Mikkelsen, Heidi Mikkelsen, Christian 

Haaning, Peter Dalgaard, Berit Krogh, Line 

Rask Abildgaard, Dorthe Markusen, Søren 

Brogaard Jørgensen 

Afbud: Mette Nordendahl, Karsten Larsen, 

Lone Ekmann 

 

Dagsorden:  Referat:  Varighed:  

Evaluering af forældremøderne - Fint oplæg af Heidi og Mette 

- God stemning i klasserne 

- Ca. halvdelen af hjemmene var 

repræsenteret 

- Bliver nogle væk pga. valg til 

forældreråd? 

- Evt. lave liste til nyvalgte 

forældreråd (hvad kan man lave) 

- Inspiration til forældreråd på: 

FORAELDREFIDUSER.DK 

- I invitationen til forældremødet, skal 

man melde fra, HVIS man ikke 

deltager. Derudover skal der 

annonceres, at der skal vælges et 

forældreråd i hver klasse – og hvad 

det betyder, at sidde i et 

forældreråd. 

25 min. 

Budgetopfølgning 

(sep, nov, feb, maj) 

- Bilag uddelt / gennemgået 

- Økonomien ser fin ud. 

15 min. 

Liste over mulige principper - Oplæg af Line om principper: 

- Et princip = en grundtanke 

- Et godt princip er: 

- konkret 

- kortfattet og kontant formuleret 

- er rummelig 

- må ikke være et diktat 

- skal afspejle værdierne 

- skal kunne omsættes til praksis 

 

- Oversigt over principper uddelt 

 

- Ud fra bestyrelsens principper, 

udarbejdes politikker med 

medarbejderne. 

 

- Ud fra politikkerne KAN laves 

retningslinier og handleplan 

20 min 
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Princip for skole- / 

hjemsamarbejde 

- Bilag uddelt 

- Drøftet / rettet 

- Princippet tages med hjem og 

gennemgås på næste møde. 

25 min 

Evt. - MinUddannelse 

- Bevægelse i undervisningen 

- Ekstra elever i Bh.kl., 2.b, 3.a og 

6.a 

5 min 

Punkter til næste møde: 

 

Torsdag den 12. oktober 2017 

kl. 17.00 – 18.30 

- Skolebestyrelsesmedlemmerne 

medbringer gode eksempler på 

”forældreråds-arbejdet” 

- Skolens hjemmeside 

- Princip for skole- / hjemsamarbejde 
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____AFBUD____      _____________ 
Karsten Larsen   Helle Mikkelsen 

 

 

 
_____________      _____________ 

Jane Mikkelsen   Heidi Mikkelsen 
 

 
          

_____________      ____AFBUD____ 
Christian Haaning   Mette Nordendahl 

 

 

 

_____________      _____________ 
Peter Dalgaard   Berit Krogh 

 

 

 
 ____AFBUD____          

Lone Ekmann     

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 13. september 2017 


