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Dato Tirsdag den 18.02.2020 

Tid og sted Vestfjendsskolen kl. 16.30 til 19.00 

Deltagere Jesper Vang Jensen 
Benny Mortensen 
Helle Haaning Brogaard 
Maria Højgaard Kristensen 
Ninna Odgaard Andersen 
Mona Lyhne Jokumsen  
Charlotte Fangel 
Dorthe Clausen 
Dorte Kristensen 
Thea Catrine Fink 
Steffen Aggerholm Bonde 
Kirsten Dybdal 
Kåre Stilling 

Afbud:  Thea, Maria 

Referent: Kirsten 

 

DAGSORDEN 

 

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

Overskrift Nyt fra ledelsen, medarbejdere og elevråd 

Indhold  

Referat Skolernes skakdag før vinterferien. Tak til Morten Sørensen 
Forslag om ”Åben skole”, hvis -  skal det være for hele skoledistriktet. Ledelsen arbejder 
videre med Birte Mark. 
Kåre orienterede om samarbejdet med Mercantec. 
Flere lokaler er blevet malet i ferien. 
Mellemtrin og udskoling har haft projektuger – indskolingen har haft uge sex. Lærerne 
oplever at mange indskolingsforældre er nervøse for, hvordan seksualundervisningen 
formidles. 
D.26/2 er 0.kl.`s forældre inviteret til Alkalær ”kursus”.  
D. 10/3 møde i Åkanden med de kommende forældre. 
Fastelavn for indskoling og mellemtrin. 
 

 

NR. 2 TID:  30min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift Princip for skolehjemarbejde 

Indhold Diskussion af nyt princip for skolehjem samarbejdet. Princippet er i forlængelse af denne 
dagsorden 

Referat Ledelsen samler op på udarbejdelser af elevplaner.  
Der orienteres om elevplaner på forældremødet. 
Mere info til forældre vedr. samtaler f.eks. mulighed for at kontakte lærerne inden 
samtalen, med ønske om emner. 
Datoerne for samtaler skal meldes ud i god tid. 
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NR. 3 TID:  20min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift Sidste afpudsning af planlægning af informations og opstillingsmøde 

Indhold Mødet kl 19.00 

Referat Der mødte tre forældre op, som alle lod sig opstille 

 

De elevvalgte går hjem. 

 

 

 

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

Overskrift Regnskab 19 og budget 20 

Indhold Godkendelse af budget for 2020 og info af regnskab for 2019. 

Referat Godkendt 

 

NR. 5 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Elevfravær 

Indhold Kort orientering om elevfravær og vores håndtering af det. 

Referat Der registreres forsat timefravær. Der tages kontakt til forældrene, når fraværet 
overskrider 10%. 

 

NR. 6 TID:  10min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift  Skema   

Indhold Skemaet skal ændres til næste år, da der kommer nye fag. Vejledende timetal kan findes 
via dette link.  
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal 
Udkast 1 er bagerst i denne dagsorden – det er kun et udkast endnu. 

Referat Kåre orienterede om skemaforslag – efterfølgende drøftelse 

 

NR. 7 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: JJ 

Overskrift Møde datoer 

Indhold  

Referat Næste møde tirs. 17. marts kl. 17.00 
Mødedatoer til resten af skoleåret planlægges d. 17/3 

 

NR. 8 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift EVT 

Indhold  

Referat Benny har haft kontakt til kommunen vedr. skolebussen, som ikke længere er en ledbus. 
Dagsordenen skal udsendes i god tid inden mødet. 

 

NR. 9 Tid: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutnin Ansvarlig:  

Overskrift Punkter til kommende møder 

Indhold • Læsepolitik – kommer senest i april 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal
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• Godkendelse af skolehjem princip 

•  

Referat  
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Årshjul i skolebestyrelsen 

 

Mødedatoer 19-20 
 

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

August • Skolebuskørsel 

• 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 
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Princip for skole/hjem samarbejde på Vestfjendsskolen 
 

Vestfjendsskolens virke skal bl.a. bygge på et godt og konstruktiv skolehjemssamarbejde, som er en meget vigtig del 

af skolens hverdag. 

 

Et godt skolehjemsamarbejde på Vestfjendsskolen handler derfor om bl.a. trivsels-arrangementer, udflugter, normer 

og regler i klassen m.v., samt skolens kerneydelser: læring og trivsel. 

 

Skolehjemsamarbejdet på Vestfjendsskolen består af nedenstående hovedelementer: 

 

● Daglig kommunikation 

● Skole/hjem samtale 

● Elevplan 

● Forældremøder 

● Kontaktforældreråd  

● Andet 

 

Vores grundudgangspunkt er den gode dialog. Alle parter - ledelse, lærere, pædagoger og forældre skal alle 

medvirke til samarbejdet omkring det gode skoleliv foregår via den gode dialog. 

Daglig kommunikation 

Den daglige kommunikationen foregår via AULA 

Det kan være informationer vedr. eleven eller familieomstændigheder f.eks.: fravær, sygdom, manglende afleveringer, 

lektier m.m. 

Beskedsystemet skal bruges til kontakt  i tilfælde af spørgsmål, som ønskes besvaret – f.eks.: konkrete spørgsmål vedr. 

daglige aktiviteter (undervisning, ture ud af huset m.m.), hvis man ønsker et møde eller en opringning m.m. 

Skolen melder ud, hvordan kommunikationen ønskes. 

Elevplan 

Der udarbejdes elevplaner efter gældende regler. 

Det anbefales, at man til forældresamtalerne har orienteret sig i den sidst udgivne elevplan i fagene.  

Kontaktperson 

Hver elev har en kontaktperson. Denne person varetager den daglige kommunikation med hjemmet. Det er denne 

person, som er tovholder på elevens faglige og sociale trivsel. 

 

Skole/hjem samtalerne 

Det forventes, at forældre og ansatte lægger op til, at skole/hjem samtalerne er en dialog mellem skole og hjem..  
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Eleverne deltager i skolehjemsamtalerne medmindre andet er aftalt. 

 

Der udbydes 2 skole/hjem samtaler om året - den sidste kan evt. være en behovssamtale, hvor samtalen afholdes, hvis 

skole, forældre eller elever ønsker det. 

 

Kan man slet ikke deltage på de udbudte tidspunkter, så tag kontakt til kontaktpersonen, og så findes der en løsning. 

Forældremøder 

Forældremøderne ligger i starten af skoleåret – typisk august/september. Denne dato meldes ud i starten af skoleåret. 

 

Forældremødet afholdes af tre omgange – ét i hver afdeling, hvor mødet startes op fælles ved skoleledelsen og 

bestyrelsen/kontaktforældre. Her fortælles kort om punkter, der vedrører Vestfjendsskolen, forældre, personale og 

elever. 

 

Formålet med forældremøderne er at behandle emner, der vedrører alle i klassen. 

Kontaktforældreråd 

Der vælges kontaktforældreråd i alle klasser. Kontaktforældrerådets overordnede opgave er at medvirke til et godt 

samarbejde og opbyggelse af gode relationer mellem elever, forældre, lærere og pædagoger i den enkelte klasse. Ofte 

står kontaktforældrerådene for sociale arrangementer i klassen. Kontaktforældrerådet kan også bringe emner videre 

til skolebestyrelsen. 

Der vælges minimum 2 forældre til forældrerådet. Skolebestyrelsen inviterer forældrerådene til et fællesmøde en gang 

årligt, hvor aktuelle emner kan drøftes. 

 

Skolearrangementer 
Skolen arrangerer skolefest, byuge eller lignende, hvor skolebestyrelsen er med i planlægning og enkelte aktiviteter. 

Besøg 

På Vestfjendsskolen er forældre velkomne til at deltage. Vi vil dog gerne at det senest dagen før aftales med det 

relevante personale. Hvis tidspunktet er uhensigtsmæssigt, så aftales der en alternativ dag. 
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