
 

   

ELSTED SKOLE 

 

Referat fra 

 SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Tirsdag den 9. oktober 2012 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Jens Gaarsdahl, Bjarne Nielsen, Tina 
Bröner Grimm, Winnie Bendixen, Kasper Bilenberg, Lise Ernst, 
Jens Norling Mathiassen, Jakob Logan Nørgaard 
 
Karina Krog, Kaare Heinsen, Bettina Axelsen, Jesper Henrik 
Perregaard, Brian Hørup Obel 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra mødet den 5. september. 

3. Meddelelser  
a Ledelsen 

 
 
 
 
 
 

b Formanden 
 

c Udvalg 

 
Temaugen: Der er mange sundhedsfremmende tiltag i gang på 
skolen, og mange har taget opfordringen om at cykle til skole til 
sig. 
 
Ledelsen takkede forældrerepræsentanterne for samarbejdet i 
skolebestyrelsen det seneste år. 
 
Bo har deltaget i lærermøde og orienteret om arbejdet i ESV. 
 
Intet. 
 

4. Status på valg til 
skolebestyrelsen  

Der er gennemført valg uden afstemning. Tre nye forældre er 
valgt ind i skolebestyrelsen, og to er genvalgt. 
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen er fra 1. november: 

 Bo Gustafsson 
 Lise Ernst 

 Jakob Logan Nørgaard (genvalgt) 
 Jens Norling Mathiassen (genvalgt) 
 Lina Grith Rishøj (nyvalgt) 
 Niklas Grønlund Lind (nyvalgt) 
 Søren Eric Melchior Sørensen (nyvalgt) 

 

5. Opfølgning på 
dialogmøde om 
forældresamar-
bejde 

Den 3. oktober var de nye klasseråd inviteret til en temaaften om 
forældresamarbejde på Elsted skole. Der deltog repræsentanter 
fra alle årgange. Følgende blev drøftet: 

 Klasseforældrerådenes rolle 
 Forældrenes voksenfællesskab i klassen 
 Det gode forældremøde 
 Samarbejde mellem klasseforældreråd, lærere og ledelse 



 

   

 Dialogen mellem klasseforældrerådene og skolebestyrelse 
Der vil blive udarbejdet en sammenfatning til alle 
klasseforældreråd af de input og idéer, der fremkom på mødet. 
Endvidere udarbejdes der en kort orientering til alle forældre.  
Den videre opfølgning på dialogmødet drøftes på næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 

6. Evaluering af 
skolebestyrelsens 
arbejde det 
seneste år  

Skolebestyrelsen har beskæftiget sig en del med økonomi, men 
også skolens brugertilfredshedsundersøgelse og kvalitetsrapport er 
blevet drøftet. Der har endvidere været fokus på kantinens drift. 
Skolebestyrelsen ønsker gerne flere værdiorienterede debatter. I 
den nye skolebestyrelse skal der udarbejdes et årshjul med 
temaer/fokusområder, som bestyrelsen ønsker at arbejde med. 
 

7. Skolens 
principper til 
eftersyn  
 

Skolebestyrelsen gennemgik de nugældende principper. Det blev 
besluttet, at principperne for klassesammenlægninger samt for 
aflysning af undervisning ved kortvarigt fravær videreføres uden 
ændringer. De øvrige principper skal revideres på de kommende 
møder. Det blev endvidere drøftet, om der også bør udarbejdes 
principper for bl.a. inklusionsfremmende indsatser, sundhed og 
trivsel samt ordensregler, herunder udgangstilladelse. 
 
I forhold til principper for kommunikation mellem skole og hjem 
blev behov og niveau for fælles retningslinjer for kommunikation 
på Forældreintra drøftet. Dette var afledt af, at der er forskellig 
praksis fra lærer til lærer i forhold til, hvordan der f.eks. 
kommunikeres om lektier, ugeplaner etc. Desuden blev det 
efterlyst, at dokumenter i højere grad lægges ud i pdf-format frem 
for i word-format.  
 
Det undersøges, om der kan gøres noget teknisk ift. opsætning af 
adviseringer, når der er nyt på Forældreintra. Ovennævnte 
drøftelse genoptages på det møde, hvor principperne for 
kommunikation mellem skole og hjem sættes på dagsordenen. Da 
vil skolens ledelse også have taget hul på arbejdet med at 
udforme en kommunikationsstrategi for Elsted Skole. Indtil da vil 
alle dokumenter fra ledelsen på Forældreintra og Skoleporten 
være vedlagt i pdf-format. 
 

8. Punkter til næste 
møde 

 Konstituering af den nye skolebestyrelse 
 Opfølgning på dialogmødet med klasseforældrerådene 
 Den nye skolebestyrelses fokusområder 

 Status/opfølgning på emnet vedr. kommunikation på 
Forældreintra 

9. Kommunikation til 
forældre 

Der skal kommunikeres, at skolebestyrelsen har drøftet 
kommunikation via forældreintra. 
 

10. Evt. 
 

 

Referent: Tina Bröner Grimm 
 


