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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 27. oktober 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 27. oktober 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Jane Skovby, Lene 
Flintholm, Rasmus Ravn, Lene Jensen, Jette Brusgaard, 
Tina Olesen, Line Rask Abildgaard  

Elevråd: 2 elever fra elevrådet 

Afbud: Søren Brogaard Jørgensen, Brian Jepsen, 
Lisbeth Svenningsen 

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

20 min. Mobilpolitik - Skolen identificeret en anvendelse af mobiltelefoner på alle 
klassetrin. 
- Bestyrelsen er enige om, at man ikke anvender sin 
mobiltelefon i skoletiden, med mindre det er aftalt som en del 
af undervisningen.
- Der er ikke behov for en mobilpolitik, da skolens personale 
ikke oplever, at det giver anledning til udfordringer. 
- Hvis klasserne vælger at indsamle mobiltelefonerne i 
skoletiden, aftales det med forældrene i klassen. De voksne er 
ansvarlige for at aflevere og afhente mobiltelefonerne, som 
opbevares på kontoret i skoletiden. 

15 min. Velkomstfoldere - Skolebestyrelsens udkast til velkomstfolderne sendes i høring i 
afdelingerne (indskoling og mellemtrin).

15 min. Legeplads - Skolen har fået tilbageført midler fra budget 2019, som kan 
anvendes til ekstraordinære indkøb. Beløbet anvendes til 
inventar til nyt lokale til billedkunst/ håndværk/ design samt ny-
etablering af fællesareal. 
- Hvis der er midler til det, vil vi anmode om at anvende beløbet 
til at etablere et terrasseområde på arealet langs bygningen 
overfor multibanen (foran vinduerne til et klasselokale og 
det nye billedkunstlokale. Dette afventer godkendelse af 
økonomiafd. skoler og dagtilbud samt Kommunale Ejendomme.  

15 min. Trafiksikkerhed ved 
skolen

 - Opfølgning fra bestyrelsesmødet september: Kommunale 
ejendomme har været på besigtigelse sammen med centerchef 
Michael Dalgaard. Vi afventer tilbagemelding.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min Ønsker til budget Drøftelse af bestyrelsens generelle prioritering i 
budgetudarbejdelsen: 

1. Fokus på at styrke vores børns faglige færdigheder
2. Så mange voksne som muligt i undervisningen
3. Lejrture og ture ud af huset 

10 min Trivselsmåling Personalets arbejde med trivselsmålingen:  

- Ledelsen gennemført observation af undervisning i alle klasser. 
- Dette følges op af feedback til den enkelte. 
- Klasseteams udarbejder handleplan for klassens trivsel med 
inddragelse af trivselsmålingens pejlemærker. 
- Læringssamtaler mellem klasseteam og ledelse pågår. 
Udgangspunktet for samtalerne er klassens handleplan 
for trivsel med data fra trivselsmåling, undersøgelser via 
klassetrivsel.dk, elevsamtaler, klassesamtaler samt observationer 
af elevernes relationer og sociale trivsel. 
- I flere klasser har der været behov for et særligt fokus som 
følge af vanskelige vilkår under og efter perioden med 
skolelukning i foråret. 

5 min Orientering - Nye medarbejdere,
- Personalearrangement med workshop om co-teaching kan 
gennemføres med værnemidler og passende afstand,
- Evaluering af skolens arrangement med åbent hus for nye/ 
potentielt kommende forældre,
- Indskrivningsdag

Evt. -  Godkendelse af intern konstituering af koordinator for SFO pr. 
1.12.2020.
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