
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

onsdag den 12. oktober 2016 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner 
Grimm, Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, René Logie Damkjer, Troels Lund Rasmussen, Laura 
Calderon Øregaard, Kristine Grønkjær, Sara Logie Nysom 
 
Camilla Wolff, Nicoline Holm, Tomas Hansen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 13. september 2016 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
Der udsendes mail vedr. tilmelding til rådmandens dialogmøde 
den 2. november på Elsted Skole. 
 
Ad b) 
Den 5. oktober var det ”Lærernes dag”, hvilket ikke blev markeret 
på Elsted Skole. Det tilføjes fremover i Skolebestyrelsens årsplan. 
Der er meget travlt i øjeblikket med nye tiltag, hvilket dog 
heldigvis ikke afspejles i fraværsstatistikken. 
BYOD er nu indført også på 7. årgang, hvilket betyder, at alle 
elever medbringer egen pc i undervisningen eller låner en 
computer på skolen. Dette åbner mulighed for at arbejde med en 
del nye læringsportaler m.v. på årgangen. 
 
Ad c) 
I elevrådet arbejder man med et udkast til en mobilpolitik. 
 
Ad d) 
Der opfordres til talstærk deltagelse i rådmandens dialogmøde. 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 
 

Der blev spurgt til, om der er aflåste skabe (lockers) til alle elever 
på 7. årgang, der medbringer egen pc. Svaret er ja. 

5. Nyt fra 
Kantineudvalget 

Der skal vælges en forældrerepræsentant mere til 
kantineudvalget. Kristine blev valgt. Der indkaldes til næste møde 
i november. 
 



 

6. Forretningsorden 
for 
skolebestyrelsen 

Forretningsordenen blev godkendt. 
 

7. Skolebestyrelsens 
årsplan 

Udkast til årsplan blev drøftet. Årsplanen er bl.a. præget af en 
række principper, der skal udarbejdes.  
Årsplanen justeres i overensstemmelse med drøftelsen. 
Endelig årsplan vedlagt referatet. 
 

8. Gennemgang af 
skolebestyrelsens 
principper 

Oversigt over principper vedtaget af skolebestyrelsen blev drøftet. 
Det foreslås, at principperne gennemgås og enten blot 
datojusteres (tilses) i fald princippet fortsat er gældende eller 
sættes til drøftelse i skolebestyrelsen, hvis princippet skal 
revideres. Revideret oversigt vedlagt referatet. 
 

9. Principper for 
understøttende 
undervisning 

Udkast til principper for understøttende undervisning blev drøftet. 
Principperne skal være en ramme, inden for hvilken det 
pædagogiske personale kan tilrettelægge den understøttende 
undervisning. Det er vigtigt, at det bliver kommunikeret til både 
forældre og elever, hvad den understøttende undervisning 
indeholder, og hvordan der arbejdes med den i praksis, herunder 
også hvorfor understøttende undervisning (UU) ikke fremgår 
eksplicit ud fra skemaerne på Intra. 
  

10.  Medlemskab af 
Skole og Forældre 

Det blev drøftet, hvorvidt skolebestyrelsen skal være medlem af 
foreningen Skole og Forældre. Med et medlemskab får skolen 
bl.a. et medlemsblad og rabat på diverse kurser. Det vil dog 
betyde en ekstra udgift for skolen. Det blev besluttet ikke at 
tegne et abonnement. 
Skolen prioriterer medlemsskab af Danske Skoleelever. 
 

11. Evt. Der er på flere forældremøder blevet efterlyst en vis ensartethed 
ift.  

 hvor og hvordan der orienteres om lektier samt  
 hvor og hvordan man sygemelder sit barn. 

 
Emnet sættes til drøftelse i skolens pædagogiske udvalg. 
 

12. Punkter til næste 
møde 

Mandag den 14. november 2016: 

 Principper for understøttende undervisning – til 
godkendelse 

 


