
 

 

  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 25/3-2019 kl. 17.00-19.00 

Kl. 19.00 Årsmøde  
 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Else-Marie Thomsen 9A Elevrådsrepræsentant X 

Heidi Lykke Jensen 8A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Pia Mailund Lærer og elevrådskoordinator X 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant X 

Karina Nørgaard    Forældrerepræsentant X 

Heidi Kiel Forældrerepræsentant X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder Afbud 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 

Referat 

1 Elevråd og elevforhold 
- Nyt fra elevrådet 
- Fremlæggelse af mobilun-

dersøgelse v/ Pia Majlund 
 

 Evaluering af mobilfri Afd. C.  

 Elevernes svar er en blanding af positive og negative reaktioner 
på ordningen, nogle savner mobilen og andre ser et positivt ud-
bytte.   

 Lærernes svar er overvejende, at ordningen har en positiv effekt 
på koncentrationen og det sociale liv i klasserne.  

 Pias præsentation sendes til SB.    

 SB bakker 100% op om at fortsætte mobilfri ordning på Kibæk 
Skole.  

2 Drøftelse 
Inklusionsstrategien  
– Evaluering 
 
Bilag vedlagt 
 

 Hvad fungerer godt ved forældresamarbejdet 
o Inddragende netværksmøder hvor forældre inddrages i 

større udstrækning 
o Beskrivelse af formål med trivselsråd.  
o Trivselsråd arrangement med gode input til det videre 

arbejde i skolebestyrelsen. 
o Lån af lokaler til trivselsarrangementer 
o Princip om skole/hjem samarbejde med forventninger til 

både skole og hjem. Princippet med til opstartsmøder 
for nye 0.kl.  

o Pusterummet 

 Hvilke udfordringer er der ved forældresamarbejdet 



 

 

  

 

o Tilslutning til møder for hele skolen. 
o Sprogbarrierer 
o Mindre opbakning i de ældre årgange.  
o Manglende kendskab/viden om trivselsrådet opgave og 

forældreansvar og rolle.   

 Hvilke udviklingsmuligheder  
o Forældrefolder om trivselsråd (arbejdes der med i skole-

bestyrelsen) 
o Mere italesættelse og udbredelse på forældremøder.  
o Arrangementer med læringsformål.  
o Fokus på evaluering af tiltag på et styrket skole/hjem 

samarbejde. (Princip: Skole-hjem samarbejde) 
o Kommunikation ud til forældre om principper.  

3 Orientering 
Frokostordning – status 
 

 71 % fra Afd. b og c er med i frokostordningen i et af modulerne 

 SB foreslår at undersøge mulighederne for etablering af frokost-
ordning i Afd. A i samarbejde med Krydsfeltet.  

4 Orientering 
Antimobbestrategien 
- En lille tilføjelse 
 

 Skolens Antimobbestrategi tilføjes en beskrivelse af forældrenes 
klagemulighed 

5 Orientering 
- Status skoleårets planlæg-
ning 
 

 Justering af folkeskolereformen er sat på stand by, da justerin-
gen forudsætter flere lovændringer, som skal behandles og god-
kendes i folketinget.  

 Næste skoleår planlægges indtil videre ud fra nuværende gæl-
dende regler 

6 Meddelelser og orientering 
 

 
 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

 100 % i mål med projekt Pannabaner, inkl. presseomtale 

- Personalet 
 

 Gallafest d. 4. april. 

 God trivselsdag, godt koncept med at store og små venner er 
sammen. Forslag om gøre lidt mere ift. reklameværdien bl.a. i 
Ugeposten.  Udfordring med persondataloven ift. fotos på hjem-
mesiden m.m.  

- Skoleledelsen 
- Personalesituationen 
- AULA 
- Inspiration fra England 

 

 Orientering om personalesituationen pt 

 AULA køres i stilling, tages i brug til næste skoleår.  Uddannelse 
af personale i foråret.  

 Inspiration fra England kommer på næste møde 

- SFOleder 
 

 MGP fredag 29. marts.  Udfordret omkring fotos pga. personda-
taloven.  

7 Evt.  

8 Lukket møde:   

9 Næste møde:  
Evt. punkter 

 

 
Skolebestyrelsens Årsmøde med fremlæggelse af årsberetning afholdt kl. 19 umiddelbart efter dette møde 
 

 


