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Dato 4/11 2019 

Tid og sted Vestfjendsskolen kl 16.30 til 19.00 

Deltagere Jesper Vang Jensen 
Benny Mortensen 
Ejvind Martin Albæk Makholm 
Helle Haaning Brogaard 
Maria Højgaard Kristensen 
Ninna Odgaard Andersen 
Tonny Kristensen 
Dorthe Clausen 
Dorte Kristensen 
Kirsten Dybdal 
Kåre Stilling 
Thea Fink 
Steffen Aggerholm Bonde 

Afbud:   

Referent:  

 

DAGSORDEN 

 

NR. 1 TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Nyt fra ledelsen, medarbejdere og elevråd 

Indhold  

Referat Velkommen til Thea og Steffen fra 8.kl. nye repræsentanter fra elevrådet 
Orientering omkring skolemad – maden er god, dog ønskes et større salg, hvis ordningen 
skal forsætte. 
Der ønskes et åbent hus ift. Aula. 
Orientering om Mud race og triatlon ift. motionsdagen – dagen før efterårsferie. Begge 
arrangementer var en stor succes. 
Bestyrelsesmødet d. 6/1 skal flyttes til d. 13/1 
Morgensang kommer på mødet d. 2/12, efter at det er blevet behandlet i de forskellige 
team. 
Prognoserne for kommende børn ser fornuftigt ud. 
God ide at følge med på face book, hvor der laves mange opslag, med alt det der foregår 
på skolen. 
Orientering om forældremøderne. 
Byggeboxen var en stor succes i indskolingen. 
Pigescience stor succes i udskolingen. 
Fagdag i indskolingen hver femte uge. 
4+5 kl. fælles kordag i Stoholm. 
Aula har givet nogle udfordringer. 
Lærerne har fået ”kursus” i ordblindhed af vores vejledere. 
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Skolebestyrelsen kunne godt komme på med et punkt til det fælles forældremøde. 
Præsenteres med hvilke klasser de hver repræsenterer. 
Elevrådet arbejder med en byrådsdag, hvor ønskerne er microovne til mellemtrin og 
udskoling og trøjer med logo. Der ønskes også en rengøring el. lign til multibanen. 
 

 

NR. 2 TID: 25 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Jesper og Kåre 

Overskrift Diskussion af læseudfordring på Vestfjendsskolen jævnfør punkt 0 

Indhold Bør måske også udsættes til december – vi kan måske vende det kort. 

Referat Diskussion ift. forældrehenvendelser til ordblinde elever. 
Kan der laves et skriv/køreplan til hvad der sker/forventninger til ordblinde og deres 
forældre. 
Læsevejlederne kommer på decembermødet. 
 

 

NR. 3 TID: 25 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Jesper og Kåre 

Overskrift Dialogmøde 

Indhold Tilbagemelding af dialogmødet med politikkerne den 2/10 
Strukturdebatten m.m. 

Referat Kåre orienterede. Vi ligger højt i klassekvotient, det er bl.a. medvirkende til, at vi i mange 
timer har tolærerordning. Samarbejdet mellem skolerne skal øges. Kåre tager kontakt til 
Stoholm og Mønsted ift. valgfag. 

 

NR. 4 TID:15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Evaluering af forældremøderne 

Indhold Er form og indhold som det skal være? 
Er vores princip for forældresamarbejdet i orden? (vedhæftet) 

Referat Kirsten og Kåre retter til og sender forslaget til bestyrelsen inden jul. Elevplaner tages op 
på LM.  
På spaghettimødes spørges der ind til forældrenes brug af Meebook. 

 

NR. 5 TID: 30 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Jesper og Kåre 

Overskrift Den dialogbaserede aftale 

Indhold Hvor langt er vi med den dialogbaserede aftale? 
Fra værested til lærested 
Læsning med fokus på faglig læsning 
Overgange 
Læring og trivsel for alle 
 
Den dialogbaserede aftale skal ligge til grund for kvalitetsrapporten. 
Mødet i januar skal rykkes, da vi får tallene og kvalitetsrapporten inden midnat den 8. 
januar 2020. 
Vi har så frem til vores indsendelse, som er den 22. januar 

Referat Den dialogbaserede aftale lever og tages løbende op. På bestyrelsesmødet i januar tages 
aftalen op. 
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NR. 6 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Kåre 

Overskrift Budget 

Indhold Efter budgetopsamling i september 

Referat Kåre orienterede. 

 

NR. 7 TID:  min 20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Kåre 

Overskrift Elevfravær 

Indhold Punktet drejer sig både om elevfravær, og forhåbentligt har vi også regeringens 
bekendtgørelse om elevfravær inden mandag. 

Referat Registrering to gange om dagen i overbygningen. 
Hvis der mødes for sent – tæller det ½ ulovlig fraværs dag. Kåre giver besked til 
forældrene. 

 

NR. 8 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Kåre 

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat Lørdagsmøde d. 30/11 kl. 8.30 
Julefrokost d. 24/1 kl. 18.00 
Når skolen lånes ud, skal brugerne selv tage billeder af f.eks. bordopstilling, så lokalet kan 
forlades med den rette indretning. 
Skolebestyrelsen er oprettet som en gruppe i Aula. 

 

NR. 9 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  

 

NR. 10 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  

 

NR. 11 Tid: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutnin Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  

 

 

 

Årshjul 

Mødedatoer 19-20 
 

26/8, 7/10, 4/11, 2/12, 13/1, 3/2, 2/3, 2/4 30/4, 15/6 fra 16.30 til 19.00 

August • Skolebuskørsel 
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• Kommende forældremøder – hvordan støtter vi dem 

• Bestyrelsesarbejdet, forretningsorden, principper og planlægning af 
bestyrelsesåret 

Oktober • Dialogbaseret aftale 

• Principper om forældresamarbejde 

• Opsamling på budget/regnskab 

November • Elevfravær 

• Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale 

• Opfølgning på regnskab/budget 

December • Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale 

• Julefrokost 

• Evt budget, hvis tallene er kommet 

Januar • Godkendelse af nyt budget 

Februar • Regnskab 

• Elevfravær 

Marts • Kommende skoleår 

• Gennemgang af principper 

April • Forældremøder det kommende år 

Maj • Elevfravær 

Juni • Økonomi 

• Formandens beretning 

• Status på skoleåret 

 • Projekter 

• Nye principper 

 


