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1. Meddelelser 

a. Ledelsen – rigets tilstand, økonomi, de ansatte og skolens elever 

a1. Maria Louise gav en orientering vedrørende Budget 

          Tina orienterede om ideen til et prioriteringskatalog. Det kan tænkes ind i        

                                 Bestyrelsen.  

                                 Legepladsen er udskudt til 2019. Forarbejdet skal gøres bedre, i forhold til                          

                                 etableringen. Der orienteres undervejs. Kort udmelding til forældrene. 

                                 uge 41 starter med nedrivning af det gamle bibliotek. Der orienteres til  

                                 Chr.            

          Lærerne deltager i skolefesten ifølge årsplanen. Skolefesten er forældrerådets  

                                 ansvar. Planlægningen gøres tydelig, så alle ved hvad de skal. Der sendes en       

                                 orientering ud til forældrene. Vi tager det på til næste møde. 

                                 Tina fremlagde planen for ”dialogbaseret aftale” 

 

b. Medarbejderrepræsentanter 

Indskolingen – affaldsdage, animationsuge, arbejder med gamle dage, koncert med 

underholdningsorkester 

Mellemtrinnet – tværsuge, søndersøløb, animationsuge 

Udskolingen – Uddannelsesmesse, UU-vejleder, teambuilding, sandhedens tjeneste,  

Sfo arbejder med pædagogik og indretning. Gøglerprojekt i 2019 

c. Forældrerådet SFO 

Kagefest. Der var 543 tilmeldte. En hyggelig dag på trods af regn. Starter op med 

møde den 9 oktober.  

d. Forældrerepræsentanter 

Der er rigtig mange platforme de unge mennesker skal forholde sig til. Bestyrelsen 

vil gerne have en drøftelse på et bestyrelsesmøde. 

Vil bede Lene om, at træde ind i bestyrelsen. Tina kontakter hende. 

e. Elevrådet 

 

2. Nyt fra B- og U-området (Søren) 

             Søren gav en orientering.  Der var en drøftelse vedrørende udsatte unge og de tiltag  

             Og de udmeldinger som borgmesteren kommer med.  

    

 

3. Information om/drøftelse af modtagelse af udfordrede elever 

Tina orienterede om proceduren, når der modtages udfordrede elever.  

Der var en god drøftelse af problematikkerne.  

 

 

4. Karakterer: Drøftelse af karakterernes indflydelse på elevernes trivsel  
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Krav for optagelse på ungdomsuddannelser (hhv. 2 (EUD), 4 (HF) og 5 (Gym. udd.) i 

snit)  

Feedback-kultur 

Mindsetbaseret undervisning 

 

5. Kort drøftelse af placering af skole-hjem-samtaler 

Der kan være forskellige årsager til, at skole-hjem ligger på forskellige tidspunkter.   

 

6. Status på mobilfri skole 

9. årgang har problemer med at eleverne afleverer mobilen. Fra forældrene opleves det, at 

politikken ikke bakkes op af hele lærerstaben. Det er nødvendigt at det pointeres både 

overfor lærere og pædagoger. 

Der var en drøftelse af politikken og det skal håndhæves at det er sådan det er.  

Tina skriver noget om det i næste nyhedsbrev.  

 

7. Status på Mad- og kulturfestival  

 

8. Planlægning af Lærernes Dag d. 5. oktober i 10-pausen 

Rundstykker, deltagelse? 

Tina har bestilt rundstykker. Forældrene skriver sammen og finder ud af, om det kan lade 

sig gøre vedrørende deltagelse.  

 

9. Forberede møde med Finderuphøj skoles bestyrelse d. 13. november 

a. Hvor og hvornår 

Vestre skole.  Tina bestiller pizza.  

b. Punkter: Skolefest 

i. Skoleleder og skolebestyrelsesformand mødes og laver dagsorden 

Forslag: UU, udfordrede elever, status på brobygning 

 

 

10. Næste møde:  

Tirsdag d. 13. november (formøde for os samt fællesmøde med Finderuphøj skoles 

bestyrelse) 

 

11. Punkter til næste møde den 10 december 

 

1. Karakterers indflydelse på trivsel 

2. Status på mad og kulturfestival 

3. Skolefest 

4. Prioriteringer i forhold til brug overskud 

5. Modtagelse af udfordrede elever 
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6. Dialogbaseret aftale 

7. Læsning på papir VS: Portal  

8. Velkommen til ny skoleleder 

 

 

 

 

12. Evt. 

 

13. Personalesager 


