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886. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

887. Vedtagelse af princip om brug af 

mobiltelefoner. Bilag. (JK) 

 

888. Orientering om deltagelse i DM i 

skoleudvikling. Bilag. (JK) 

 

889. Orientering om økonomisk handleplan. 

Bilag.  (JK) 

 

890. Beslutning om et høringssvar vedr. 

befordring af elever i specialtilbud. Bilag.  (JK) 

 

891. TEMA: Trivsel 

 

892. Orientering om Den Nationale 

Trivselsmåling 2018 (HBA, KI, JK) 

 

893. Drøftelse af trivselsspørgsmål, som 

eftersendes (HBA) 

 

894. Forældretilfredshedsundersøgelsen. 

Beslutning om tiltag med henblik på at skabe en 

høj svarprocent (Rene) 

 

895.  Bordet rundt 

 

896. Punkter til kommende møder. 

 

897. Placering af næste møde. 

 

898. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 195 

 10/12, 28/1, 26/2, 27/3, 25/4, 27/5, 24/6    

 

 
Tilstede. René, Vibeke, Holger, Rikke, Stine, Jan, 
SW, HBA, JK, KI 
 
Ad. 886 Godkendt 
 
Ad. 887 Der er opbakning fra bestyrelsen til 
princippet og det vedtages derfor. 
Alle forældre informeres efterfølgende. 
Ledelsen undersøger, hvordan skolens principper 
fremgår på skolens hjemmeside, da de ønskes 
lettilgængelige for alle. 
 
Ad. 888 Der orienteres om skolens deltagelse i DM 
i skoleudvikling, som er et initiativ fra en af vores 
lærere på mellemtrinnet. 
 
Ad. 889 Den økonomiske handleplan fremlægges. 
Den tidligere handleplan er justeret pga. 
forskellige områder der har ændret sig siden den 
oprindelig blev udfærdiget. Begge handleplaner 
foreligger i bilag. 
Den justerede handleplan indebærer bl.a. at 
skolens økonomi forventes at være i balance ved 
udgangen af 2019. 
 
Ad. 890 Forslaget går ud på; i forbindelse med 
revisitation skal der tages stilling til hvilket 
befordringsmiddel, der vil være det mest optimale 
med udgangspunkt i den enkelte elev. 
Bestyrelsen bakker op om at træne eleverne i at 
være selvhjulpne, men også at vi fortsat skal kunne 
tage hensyn til at der er elever, der kan have brug 
for at blive befordret i fx taxa. 
 
Ad. 891 og 892 Skolen har arbejdet med 
resultaterne i den nationale trivselsmåling. 
Bestyrelsen præsenteres for slides der indeholder 
de overordnede resultater fra trivselsmålingen og 
som personalet også har set. 
 
Generelt har skolen en meget høj svarprocent, 
hvilket også gør resultaterne ekstra valide. 
 
I indskolingen har der bl.a. været arbejdet med 
området drilleri og det at nogle giver udtryk for at 
være bekymret for at andre griner af en.  Der 
arbejdes bl.a. med forståelsen for hvad drilleri er 
og forskellige tiltag, for at forebygge driller bl.a. 
med udgangspunkt i materialet ”Fri for mobberi”. 
Skolens pædagoger har været på kursus i ”Fri for 



mobberi”, som kan justeres til de enkelte årgange i 
indskolingen. 
 
Overordnet set har skolens elever generelt en høj 
trivsel, men vier opsatte på at blive endnu bedre til 
at skabe det bedst miljø for trivsel. Derfor har vi 
bl.a. inviteret DCUM (dansk center for 
undervisningsmiljø) til at komme og tale med 
vores personale i udskolingen om motivation og 
kedsomhed. 
 
Ad. 893 Udsættes til kommende møde. Spørgsmål 
sendes med referat til bestyrelsen. JK undersøger 
hvilke resultater i den samlede trivselsmåling, der 
må offentliggøres for bestyrelsen. 
 
Ad. 894 Ledelsen kommer ind i alle klasser og taler 
med elever om at opfordre forældre til at svare på 
undersøgelsen. 
 
Bestyrelsen har drøftet ideer og JK kontakter 
medieholdet for at undersøge om der kan være 
mulighed for at inddrage dem i forhold til 
promovering. 
 
Undersøgelsen gennemføres i perioden 5. – 30. 
november 2018. Vi har mulighed for undervejs at 
få skolens svarprocent. 
 
Ad. 895 JK har ansøgt ELRO-fonden om 40.000 til 
en projektor i vores festsal. 
 
JK opfordrer bestyrelsens medlemmer til at 
komme og blive fotograferet, når fotografen igen 
kommer på besøg. 
 
René deltager i skolerådsmøde i kommende uge. 
Rådet er et fælles rådgivende organ for kommunen 
og skolevæsenet. 
 
Orientering fra elevrådet fra Sille, som er 
elevrådskontaktlærer om bl.a. opmærksomhed på 
hvordan vi kan passe på vores pc’er og øvrige 
ønsker fremad. 
 
Indskrivning til kommende 0. klasse starter d. 
31.10 og vi har Åbent hus i denne sammenhæng d. 
29.10.  
 
Vi har ansøgt skolemælkslegatet om 5000. Vi får 
svar på vores ansøgning i starten af november. 
 
Ad. 896 Opfordring fra bestyrelsen til at invitere 
politikere ud og tale med bestyrelsen, for at vise 



skolen frem og komme i dialog. Punktet sættes på 
et kommende møde. 
 
Gennemgang af principper 
 
Drøftelse vedr. trivselsmåling 
 
Opmærksomhed på skolebuskørsel 

  

 


