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Pkt. 0  
 
Referat fra sidste møde: 
 
  

Godkendt 

Pkt. 1 
Diverse og refleksion 

Skolens fødselsdag - banko og is 

Pkt. 2 
Elevrådets punkt 
 

Ikke så meget nyt - der er elevrådsmøde den 8. 
September  
 



Pkt. 3 
Foredrag i Brønden og forældremøder Kan 

vi bruge lidt tid på at kigge kalender 

sammen og finde datoer for foredrag? 

 Vedr. forældremøderne her i starten af 

året - er der altid en fælles opstart og så 

går man ud i klasserne? Eller er der 

forskel på dette på de enkelte 

klassetrin? 

 

Den fælles opstart - hvorledes bliver 

indholdet for denne opstart bestemt? 

Har vi indflydelse? 

 

v/Ole 

Overvejelser omkring først at gøre det engang 
efter nytår. 
 
Forældremøder: 
Vi plejer at starte op med fælles forældremøder, 
men i år bliver det klassevis. 
Der bliver lavet en plan for hvad 
skolebestyrelsen kunne komme med af inputs 
til de fælles forældremøder. En ide kunne være 
at have fokus på forældrerollen, fravær. 

Pkt. 4  
Orientering om tilsyn 
Læs gerne bilag udsendt i sidste uge. 
v/Rikke 

Vi er blevet udtaget til at deltage i en tilsynsrapport, 
og baseret på resultaterne skal der laves nogle tiltag 
og indsatser. Der er lavet aftaler på hvor man kan 
skabe forandringer/forbedringer. Der er fokus på 
forskellige aldersgrupper og områder. 
Mange af de tiltag der er blevet diskuteret har vi 
allerede. 
I nær fremtid vil Rikke R fortælle nærmere omkring 
de forskellige indsatser. 
Rikke R vil i nærmere fremtid fortælle lidt mere om 
sprogtest 

Pkt.5 
Årets gang i skolebestyrelsen 

Forslag: Oplæg a la Aydin Soei, forældreroller, 
fordomme og forventninger 
Eventuelt over en temadag/internat. 
Ved næste møde vil vi arbejde videre på dette i 
forhold til at få det skrevet ind i et årshjul og en 
handleplan 

Pkt.6 
Høringssvar angående kvalitetsrapport 
Se medsendte bilag. 
v/Rikke 
 

Rikke R. skriver en fritekst, hvorefter en konsulent 
skriver tiltag ind. Rikke sender det ud til os, og I 
vender tilbage med rettelser/inputs 
 
 
 
 

Pkt. 7 
Meddelelser: 
 
a.                   Formanden 
b. Skole, plus info om Unicef RS 
c. SFO  
d. Forældreforening 
- Banko  
e. Øvrige 
 

a. ingen meddelelser 
b. UNICEF: der kommer ikke til at være 

KICK-off med hele skolen, men i 
mindre grad. Matriklerne: der er 
foretaget en masse nyt; nye gulve, 
nymalet, lys, lokaler på begge 
matrikler. Ved næste møde vil der 
være en rundvisning på skolen. 
COWI? sammen med skolen er i gang 
med at lave tegninger på at forskønne 
det gamle cykelstativ. Rambøll; der 
skal laves tre springgrave i 
forlængelse af idrætsanlægget på OB. 



c. Bevægelsesbånd på IS, hvor 
pædagogerne arbejder med 
bevægelse i 12-pausen. IS er nu med i 
et projekt med Dansk skoleidræt og 
Syddansk universitet, det kører med 4 
forskellige aktiviteter, men hvor alle 
klasser kommer igennem og hvor 
fokus er på høj puls. Der bliver 
evalueret på projektet hver dag, og der 
er midtvejsevaluering omkring 
efterårsferien.  

d. intet nyt 
e. intet nyt 

 

Evt. 
 
 

Skolens hjemmeside - godt beskrevet med 
Mobbestrategi og tiltag. 
Ali siger tak 

 
 


