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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Data om mødet 

 

Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 

Tid: 17.00-18.30 

Sted: Øster Jølby Skole 

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Heidi 

Mikkelsen, Christian Haaning, Mette 

Nordendahl, Karsten Larsen, Lone Ekmann, 

Line Rask Abildgaard, Dorthe Markusen, 

Søren Brogaard Jørgensen 

 

Afbud: Peter Dalgaard, Berit Krogh, Helle 

Mikkelsen 

 

Dagsorden:  Referat:  Varighed:  

Princip for skole-hjem 

samarbejde 

- bilag (2. udkast) 

- fint, overskueligt med katalog 

- skolens arbejdsredskab – udgangspunkt  

  for skolens politikker, foldere mm. 

- gennemgang af udkast: 

   

  - princip for skole-hjemsamarbejdet 

 

  - princip for ansvarsfordeling 

 

  - princip for kommunikation mellem skole  

    og hjem 

 

  - princip for kommunikation 

 

  - princip for forældrenes involvering i  

    elevernes udvikling, læring og skolegang 

 

OVENSTÅENDE PRINCIPPER GODKENDT 

 

NEDENSTÅENDE PRINCIPPER BEHANDLES 

PÅ NÆSTE MØDE 

 

  - princip for fællesarrangementer for  

    elever i skoletiden 

 

 

  - princip SFO 

 

 

  - princip om adgangen til at opfylde  

    undervisningspligten 

 

 

  - princip for arbejdets fordeling mellem  

    lærerne / pædagogerne 

 

 

45 min. 
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Hjemmeside - præsentation/ gennemgang af nyt forslag 

til hjemmeside 

- ønske om personaleliste med e-mail på 

alle ansatte – uden foto 

- integrerer SFO´en på hjemmesiden 

- kontakt til skolen via online-formular 

fjernes 

- pas på med at den bliver for omfattende 

(for meget, der skal opdateres) 

- nyheder kan OGSÅ være vejledning, 

faglige tiltag etc. – ikke KUN børnenes ture 

ud af huset / i huset! 

- beskrive, hvad vi vil være kendt for: 

Kerneydelsen / fravalg af facebook etc. 

skrive hvad vi vil – IKKE, hvad vi IKKE vil. 

- der arbejdes videre med den nye 

hjemmeside! 

- der kommer ikke billeder på hjemmesiden 

(af børn) uden forudgående aftale 

30 min. 

Forældreråd - medlemmernes indspark sendes til Line.  

- Indslag samles i et dokument, som 

arbejdes med til næste møde 

- 

Min Uddannelse - udsættes til næste møde - 

Folkeskolens dag - bestyrelsen laver café, hvor der serveres 

kaffe og småkager og overskydende frugt 

- ønske om ”reklame” for skolebestyrelsen 

(pga. forestående bestyrelsesvalg). 

10 min. 

Evt. - næste arbejdsmøde: lørdag den 28. 

oktober kl. 13:00 – 15:00 – udsættes! 

- næste ordinære-møde: mandag den 27. 

november kl. 17:00 – 18:30 

- der arbejdes videre med principper, på 

næste møde 

5 min. 
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______________      _____________ 
Karsten Larsen   Helle Mikkelsen 

 

 

 
_____________      _____________ 

Jane Mikkelsen   Heidi Mikkelsen 
 

 
          

_____________      _____________ 
Christian Haaning   Mette Nordendahl 

 

 

 

_____________      _____AFBUD____ 
Lone Ekmann   Berit Krogh 

 

 

 
 ____AFBUD____          

Peter Dalgaard     

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 12. oktober 2017 


