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Dato 12. december 2016 

Tid  19.00 – 21.30 

Deltagere Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand 
Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant 
Karen Lyngkjær Sindesen, Forældrerepræsentant 
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Dagmar Grummesgaard, Suppleant 
Anne Bagger Kjærsgaard, Suppleant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder 

Gæster Mette Bach – Kristesen, pædagogisk leder for indskoling  
Birte Hansen – fritidspædagogisk leder 
SFO forældreråd (3 stk) 
FU klub forældreråd (3 stk) 
Vagn Palmelund, klubleder 

Afbud Alex Schmidt, Næstformand 
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
Malene Gade, Forældrerepræsentant 
Anne Sofie Miltoft 9D, Elevrepræsentant 
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Suppleant 

Referent Mikael Bugge Andreasen 
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DAGSORDEN 

 

NR. 1 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst 

Indhold Godkendelse af referat 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat  

 

NR. 2 TID 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Orientering om skolens drift 

Indhold Inden mødet udsender Mikael info om skolens drift. 
Der kan stilles uddybende spørgsmål hertil 

Referat Der har været bedsteforældredag i madkundskab.  
Der blev bagt og julet på mellemtrinnet 
 
Der har været en drøftelse med lokalrådet om trafikforhold på skolen. 
Der parkeres ulovligt foran indskolingen og det medfører en del farlige situationer for 
eleverne og en del uro for naboerne, som er generet at trafik og uhensigtsmæssige 
parkeringer. 
Der er indsendt en nærmere beskrivelse af udfordringerne til Rådmanden, på baggrund af 
dialogmøde på skolen. 
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NR. 3 TID:  45 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Drøftelse om SFO struktur 

Indhold Opsamling på SFO proces og nedsættelse af styregruppe.  
Herunder udarbejdelse af kommissorium for styregrupperne 

Referat Vagn og Mikael fremlægger den proces der har været hidtil (se bilag) 
 
Der skal være fokus på hvad der er en ledelsesopgave (personaleforhold) og hvad der er en 
forældreråds / bestyrelsesopgave (visioner og ønsker om FU og SFO) 
 
Vagn fremlægger at der på sigt kommer en RULL proces. En proces der indeholder 
økonomi til byggeri, for at tænke nye lokaler, hvor FU og skole tænkes mere sammen. 
 
Der skal være fokus på at der involveres personale fra SFO i processen med at definere en 
”ny” SFO. 
 
Er der ens pædagogik i SFO og FU 
 
Der skal fokus på videndeling mellem FU og SFO. Kendskabet til elevgruppen skal 
overdrages personalet imellem. 
 
Der besluttes at der ikke nedsættes en styregruppe, men en høringsgruppe. 
 
Der skal være fokus på at forældrene høres i forhold til overgangen mellem SFO og FU. 
 
Det foreslås at forældrene informeres om at der er en dialog mellem FU og SFO 
 
Der skal være opmærksomhed på hvordan en samarbejde mellem FU og 4. klasse på 
skolen bliver. 
 
Der skal meldes ud til 4. klasserne at der bliver en overgang i foråret. Dette er en 
pædagogisk aktivitet i SFO. 
 
Der er et ønske om et fællesmøde med forældrene. Det skal være et konkret møde med en 
klar udmelding på hvordan ramme og dagligdag ser ud. 
 
Det skal kommunikeres ud at der har været møde mellem FU og SFO og bestyrelse. 
Der skal oprettes en side med FQA til alle forældre. 
 
En arbejdsgruppe til kommunikation: Mette, Mikael, Morten, Ditte, Mette, Birte, Annika og 
FU forældre, personale og Vagn 
 
Inden der er møde mellem SFO og FU skal personalet mødes hver for sig 
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NR. 4 TID:  15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Hørringssvar nr. 1 –  se bilag 

Indhold Hørring ang. SFO forældreråd 
Hvem arbejder videre med hørringssvar og hvilket fokus skal det have? 

Referat SFO forældrerådet har lavet et høringssvar – se bilag 

 

NR. 5 TID:  15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Hørringssvar nr. 2 – Nedenstående er mailen fra forvaltningen. 
Materialerne sendes den 9. 12, når disse er Mikael i Hænde 

Indhold Kære alle 
 Jeg vil lige varsle høring af byrådsindstillingen vedr. Tilpasning af skolerne til FU i 4. 
klasserne. Indstillingen udsendes fredag den 9/12, og høringsfristen er den 2/1 kl. 12.00. 
Jeg ved, det er en meget kort frist; men projekterne skal kunne igangsættes så hurtigt som 
muligt, derfor håber jeg på jeres velvilje. 
Skolernes bestyrelser, MED-udvalg og FU-bestyrelser og FU-MED-udvalg ønskes hørt om 
indstillingen. 
 
Hvem arbejder videre med hørringssvar og hvilket fokus skal det have? 

Referat Udsat pga. forsinkelse fra forvaltningen – bestyrelsen er informeret 

 

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

Overskrift JULEHYGGE m. æbleskiver 

Indhold Julehyggen er sammen med SFO forældrerådet, som herefter har fri 

Referat MUMS 

 

NR. 7 TID:  30 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Midler til uddannelse af skolebestyrelser 

Indhold Hvad ønsker bestyrelsen midlerne brugt til? 

Referat Januar / februar: økonomi og tilsyn fra forvaltningen 
Maj / juni: Oplæg om Intra til dialogmøde med forældrene 
Efterår: Pakke om kommunikation og forældresamarbejde 
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NR. 8 TID:  15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Evaluering af skolebestyrelsen 

Indhold Hvordan er bestyrelsen kommet fra start? 

Referat Generelt en positiv tilbagemelding bordet rundt.  
Spændende, trygt, positivt og med fokus på skolens drift og udvikling 

 

NR. 9 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: XX 

Overskrift Evt. 

Indhold Afslutning og evaluering af mødet 

Referat JULEFROKOST FOR BESTYRELSEN DEN 20.1 
Glædelig jul 
 

 

 

 


