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Pkt. 0  
 
Referat fra sidste møde: 
 
  

Godkendt 

Pkt. 1 
Diverse og refleksion 

Besøgsdag 24. marts i Overbygning fra kl. 
8.00-12.00 med frokost.  
Årsberetning og Generalforsamling i Brønden: 
Forældreforening fra kl. 18.00-19.00. 
Foredrag,”Digital mobning” fra kl. 19.00-21.00 - 
dato kommer senere. 

Pkt. 2 
Elevrådets punkt 
 

Snackboksen kommer forhåbentlig til december. 
Elevrådet arrangere lege under navnet “Årets 
venner” for at ensomme har nogen at være sammen 
med. 
Har talt om en konkurrence omkring hvilket toilet 
der er flottest i de forskellige aulaer, hvor der er 
præmier - ideen er under udvikling. Har også talt om 



dufte ude på toilettet, og blev orienteret om at man 
ikke må have dufte på et toilet på en skole. 
Talt om en “kantine/bod” hvor man en gang om 
ugen kan købe noget mad som er lavet med 
hjemmefra - ideen er under udvikling.  
 

Pkt. 3 
Diverse og refleksion2 
1) Kort snak om brugen af vikarer. Får 
lærerne altid overleveret en plan for 
undervisningen til vikaren? Kan man 
efterstræbe at det er de samme vikarer som er 
på de samme klasser, så de lærer hinanden at 
kende? 
 
2) Sag om hundelufter, som talte med børn 
ved SFO, hvor der var en meget bekymret far.  
Skulle SFO have håndteret det anderledes? 
3) Said har været på Landsmøde, og vil gerne 
fortælle om det. 
4) Said nævnte noget med at der ansættes en 
slags reklame/branding person ved 
kommunen, som vi måske kunne benytte til at 
reklamere for vores skole. 
5) Evaluering af Banko 

 
1) Ved langtidssygdom efterstræber vikardækkerne 
at bruge de/den samme. 
Hvis nogen hører at en vikar fx lader eleverne lege 
med iPad i timerne, bedes man kontakte skolen 
hurtigst muligt, så skolen kan gå i dialog med 
vikaren. 
2) SFO’en har lært af situationen, og der har været 
dialog mellem medarbejderne omkring modtagelse 
af gæster, forældre eller andre. Der er også lavet 
restriktioner i forhold til at børn ikke kan være ude i 
gården uden opsyn af en voksen. Der har været en 
dialog mellem personalet og faren. 
3)Said fortæller om Maria Ørskovs oplæg og uddeler 
materiale “Skole-hjem-kommunikation i et 
forældreperspektiv” 
4) Skolen taler med kommunikationsafdelingen i 
Brøndby Kommune om hvordan man kan tale den 
lokale folkeskole op og oplever at få stor hjælp. Det 
er et samarbejde hvor de gode fortællinger deles 
begge veje. 
5) Fantastisk banko-år, stort overskud.  

Pkt. 4 
Tal Folkeskolen op 
Rikke fortæller om skolelederforeningens 
kursus. 
 

Rikke Gjerlev og Rikke har været på kursus om at 
tale folkeskolen op. Udbyttet blev at skolen skal lave 
korte videoer som præsenterer skolen i et klart 
sprog. 

Pkt.5 
Info om sprogprøver 
Ved Rikke 
 
 

0. klasserne er i gang med sprogprøverne, som 
kaldes “Sprogleg”. Hvis man ikke klarer den, skal 
forældrene over på skolen, hvor de får at vide at de 
skal øve sig. Barnet kommer til prøve igen, og i alt i 
alt kan opleve 4 prøver i alt. Hvis det stadig ikke er 
lykkedes, skal barnet på Sommercamp - hvis 
forældrene kan betale. Barnet kan ende med at skulle 
gå 0. klasse om. 
Skolens mission er at se det som gave. Børnene 
oplever det som en sprogleg, og de bliver delt op 
efter hvad de kan og sproglegene tilpasses derefter 
de enkeltes gruppers niveau. Materialet er rigtig 
godt, og det giver også mening for forældrene, idet 
de ved hvad de skal øve med deres barn. 
Vi taler om det igen i marts og til juni. 
Hvis en elev har fået dansk som andetsprog i 4 år, 
skal de efterfølgende til en prøve. 



Pkt. 6 
Meddelelser: 
 
a. Formanden 
b. Skole, plus info om Unicef RS 
c. SFO  
d. Forældreforening 
- Banko  
e. Øvrige 
 
 

a) Evaluering i forældrebestyrelsen og der 
kommer en fremlæggelse 

b) Ingenting 
c) Der er flere og flere forældre som henvender 

sig via telefonen for at tale med deres barn, 
få sendt barnet ud på parkeringspladsen og 
lignende. SFO’en overvejer en facon hvor de 
udtrykker at de ikke kan servicere i samme 
grad længere  

d) evalueringsmøde snart 
e) ingenting 

 
Pkt.7 
Evt.  

 

 


