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Klaus Schubert. skoleleder 

Lise Meyer og Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentanter 

Afbud Ditte Drejer, Forældrerepræsentant 

Referent Anette Weldingh 

DAGSORDEN / referat 

NR. 1 Kl. 17.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Punkter til evt. 

Referat Dagsorden og referat godkendt 

NR. 2 Kl. 17.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 
1. Administration og ledelse  

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 

Referat Ad. 1: 

Om ansættelser – Skolen har ansat Lea til indskolingen, Lisa til mellemtrin/udskoling 

og Tobias til udskoling 

Om skoleudvidelse – byggeri udskudt til 2028. Der er opmærksomhed på, at 

udbygningen er udskudt.  

Personaledag afholdt – Personalet giver udtryk for, at det var et rigtig godt 

foredrag med Louise Klinge. Der var god energi i dagen.  

Cykelparkering – Der arbejdes på at få cykelparkering over mod klubben.  
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NR. 3 Kl. 17.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: /kls 

Overskrift Opfølgning på principper for Chromebooks 

Indhold Opfølgning på hvordan det er gået i løbet af skoleåret med principperne. 

Hvordan er de brugt på skolen? 

 

De fem principper: 

1. Skolen skal lære eleverne at være kritiske brugere af it og online 

ressourcer. 

2. Anvendelsen af computere i skolen skal være velbegrundet og 

pædagogisk velovervejet. 

3. Computere er et arbejdsredskab og skal ikke bruges til andet i 

skoletiden (inkl. SFO). 

4. For indskolingselever skal der være mulighed for at opbevare 

Chromebooks på skolen uden for skoletiden. 

5. Skolen skal formulere retningslinjer for brug af it på skolen – og følge op 

på om de bliver efterlevet. 

Referat Klaus gennemgår skolens arbejde med chromebook principperne. Vi lever op til 

punkt 1.-4.  

Punkt 5 er ikke lavet på skoleniveau, og det diskuteres, om det ikke er mere 

relevant at lave på klasseniveau.  

Det er vigtigt, at vi som skole klæder vikarer på i forhold til dette område.  

 

 

 

NR. 4 Kl. 17.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Principper for digital dannelse 

Indhold Vi drøfter endnu engang principperne for digital dannelse med henblik på 

vedtagelse (se bilag). 

Vi starter med at afstemme rammerne for at arbejde med principper i en 

skolebestyrelse.  

Referat Morten gennemgår, hvad et princip grundlæggende er.  

Hegn mod naboer – Der arbejdes på at sætte hegn op mod de nordlige naboer.  

Fugtskade i indskolingen – 2.b’s lokale er ramt af en fugtskade.  

En lærer har ønsket at få en skolehund. De præcise rammer kendes ikke endnu.  
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Der er tilslutning til principperne, men også en aftale om at følge op på dem til 

næste år.  

Forslag om at flette de digitale principper.  

 

Fra KL’s papirer: 

Digital dannelse handler om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle 

virkelighed 

Digital dannelse handler om at opbygge børn og unges forudsætninger for i en 

tidlig alder at blive rustet til at leve og arbejde i et samfund, hvor de skal være 

kritisk tænkende, innovative og undersøgende samt aktivt bruge teknologi til at 

løse komplekse og virkelighedsnære problemstillinger.  

 

 

 

NR. 5 Kl. 18.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Rundtur på skolen 

Indhold Vi går rundt og ser renoveringer mv. 

Referat Der er en oplevelse af meget rod rundt om på skolen.  

 

 

 

 

NR. 6 Kl. 18.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Skemaer – fagfordeling 

Indhold Præsentation af fagfordelingen og skemaer.  

Herunder drøftelse af den seneste lov fra 1/6. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-

og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021 

 

Referat Punktet behandles til 2. punkt på dagsordenen. 

Der er opbakning til at skoledagen forkortes både i forhold til pauser og timer.  

De frigjorte lærerressourcer skal bruges ind i skolen igen som holdtimer og 

lektietimer m.m. 

 

 

NR. 7 Kl. 18.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Ny beskrivelse af skolebestyrelsen på hjemmesiden 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
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Indhold Se forslag til ny beskrivelse i bilag. 

Referat mangler 

 

 

NR. 8 Kl. 18.55 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold Det næste møde placeres af Morten og Klaus. Ved første møde drøftes en 

mødekalender for skoleåret 2021-2022 

Referat - 

 

 

 

 

 

 


