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Referat til skolebestyrelsesmøde 
Vestre skole 

13. november 2018 kl. 18.00-20.00 
 
Fællesmøde med Finderuphøj på Vestre 18-20 
 
Afbud: 
 
Formål: Styrke samarbejde så overgangen fra Finderuphøj til Vestre bliver det naturlige valg 
 

1. Pizza☺ 
2. Gruppe og plenum: Hvad kan vi gøre for at kvalificere overgangen fagligt og socialt (børne-, 

forældre og personaleniveau). Kunne man forestille sig at mellemtrinslærere på begge 
skoler samarbejder og opstiller fælles mål for at gøre gruppen så homogen som muligt? 

3. Gruppe og plenum: Ønsker vi fællesarrangementer for forældrekredsen fremover for at 
øge brobygningen. Fx valgfagscafe i slutningen af 6. klasse. 

4. Samhørighed på bestyrelsesniveau: Fælles fodslag ift. politiske principper, visitering til 
specialtilbud, økonomi mm. 

5. Revidere princippet for samarbejde mellem skolerne – fx venskabsklasser fra 4. klasse 
6. Evt. 

 
Ad 2+3) 
Gruppe 1: 
Overgangen mellem 6. og 7. klasse er god. 
Venskabsklasser – helt fra indskolingen. 
Vestre Skole skal være det naturlige valg – hvad snakker forældrene om, når der vælges noget 
andet. Forældreundersøgelse kunne iværksættes.  
Fælles fortælling mellem Vestre og Finderuphøj – hvordan skabes den?  
Hold fast i de gode historier/de fælles historier – hvad er vi gode til.  
Fokus på fagligheden 
 
Gruppe 2: 
Finderuphøj Skole har ikke mulighed for at vurdere eleverne via karakterer.  
Vestre Skole skal være det naturlige valg.  
Venskabsklasser – forældreinformation styrker også valget. Det giver sammenhold fra starten af.  
Venskabsklasser skal starte ved 3./4. kl.  
Udskolingslærerne fra VS kunne lave en forventningsafklaring omkring det faglige. 
Samarbejde mellem mellemtrinslærerne på begge skoler.  
 
Gruppe 3: 
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Undersøgelse – hvorfor vælges noget andet, når eleverne går på mellemtrinnet på Finderuphøj 
Skole. Skoledagens længde på Friskolen kan være en årsag.  
Børnefællesskaber, og forældreinddragelse.  
Arrangementer på Vestre Skole – lære skolen at kende.  
 
Gruppe 4: 
Mentorordning 
8.årg. elever (tidligere elever fra Finderuphøj) besøger Finderuphøj Skole 
Mellemtrinslærerne skal mødes – prioritering – fælles retningslinjer.  
Fælles samarbejde – eks. fælles valg af programmer mm.  
Farlig skolevej – kan have betydning for et andet skolevalg.  
Finderuphøj Skole - er tilknyttet Søndre Skoles klub.  
Fælles teater og biografture – generelt fælles ture ude af huset.  
Vi skal kunne noget hver i sær men vi skal også kunne noget sammen.  
 
Plenum - Forslag  

• fælles personalemøde for begge skoler.  

• En plan for samarbejdet – som forældrene er præsenteret for. Forældrene skal guides til at 
valget er Vestre Skole.  

• Hjemmesiden – der kan stå noget om Finderuphøj Skole som det naturlige valg.  

• Fællesarrangementer skal hovedsageligt være for eleverne.  

• Det er børnene, vi skal have fat i. De skal lære hinanden at kende.  

• Klasserne på Vestre Skole planlægger en god dag for eleverne fra Finderuphøj. 

• Vi skal invitere hinanden, når det giver mening.  
 
Skolelederne fra hver skole tager initiativ til det videre arbejde – en tidsplan.  
 
Ad 4) 
De to bestyrelser kan med fordel bruge hinanden og sørge for at få talt sammen i forhold til 
politiske principper, visiteringer til specialtilbud, økonomi mm.  
 
Ad 5) 
Finderuphøj Skoles princip for overgang til udskoling blev gennemgået.  Vestre Skole kigger det 
igennem og reviderer Vestre Skoles princip.  
 
Ad 6) 
Intet  
 
Møde kun for Vestre Skole kl. 20-21 
 

1. Dialogbaseret aftale for Vestre Skole 
Vestre Skoles indsatsområder – Mindsetbaseret undervisning, EUD/X-linjen og DSA vs 
almen.  
Vi vil gerne drøfte med jer hvilke tegn (tegn på ændringer)/delmål vi ønsker, at se i forhold 
til vores indsatsområder henover de næste 4 år.  



Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen 
Formand Sekretær Referent 

(I vil få tilsendt et bilag fredag eftermiddag ”– her er vi nået til”.) 
  

Vestre Skoles udkast til dialogbaseret aftale blev gennemgået og diskuteret.  
Punktet tages med på næste skolebestyrelsesmøde. 
 

2. Evaluere på skolebestyrelseskursus på Mercantec 
Det var en god idé med kursus for nye bestyrelser, dog kunne det være skåret ned til ca. 1 
time. Der var meget, der var uden relevans.  
En idé – gamle gravede skolebestyrelsesrepræsentanter kunne komme og fortælle.  
Vi ville gerne have vidst, at der var afsat tid til bestyrelsesarbejde – vi kunne have arbejdet 
ud fra en egen dagsorden. 
Spørg gerne på skolerne – hvad vil I gerne høre om.  
Slides tilsendes til skolebestyrelsen.  
 

3. Brug af mobiltelefoner og iPads i SFO’en 
Der har været en aftale om, at børnene har måttet benytte mobil/Ipad om fredagen.  
Aftalen er blevet diskuteret i SFO´en – der benyttes ikke længere mobil/Ipads om fredagen.  
Tine sender en information til indskolingsforældrene, om at der ikke må benyttes devices i 
skolen og SFO´en.  
 

4. Fastsætte datoer med uddeling af flyers ved indkørsel ved Chr. Eriksønsvej 
Vi ser det an, til vi har set effekten af vigeplads på A. S. Ørsteds Vej.  
 

5. Kiss and drive på Ørstedsvej? 
Der bliver etableret vigeplads på A. S. Ørsteds Vej. 

 
6. Bålhytte? 

Området kan/skal gøres mere attraktivt. Når vi arbejder med legeplads i 2019 – kan vi 
tænke over, om området kan inddrages. Det sorte hegn kunne med fordel fjernes. 
Elevrådet kan inddrages – gode idéer.  
 

7. Næste møde: mandag d. 10. december 
 

8. Evt. 
Ipads i indskolingen – fokus på digital dannelse. Børnene skal lære at begå sig på de digitale 
medier.  
Søndre, Nordre, Vestre og Vestervang – formændene fra SB planlægger at starte et 
samarbejde omkring fælles udfordringer, de store skoler har.   


