
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Næsby Skole, 24.10.19, kl. 19 i personalerummet 
 
 
Dagsorden: 
 

Punkter Referat 
Orientering fra 

- Ledelsen 
- Elevrådet/rettighedsrådet 
- Medarbejderrepræsentanter 
- Formanden 
- Øvrige mødedeltagere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen:  
 
Antal elever: 379 
SFO: 158 
SFO2: 32 
 
Trivselsrapporten: 
De højeste og de laveste scorer fra trivselsrapporten 
fremlægges. 
Trivselsrapporten tages op i MED, og arbejdes med på 
kommende fællesmødet. 
 
Børnetopmøde: 
5 børn og 3 voksne har været til børnetopmøde i FN-byen i 
dag. Rigtig god dag. 
 
Renovering 
Taget på gymnastiksalen er ved at blive skiftet.  
Dialog med håndværkerne omkring ikke at køre med 
lastbiler, når børnene møder ind om morgenen. 
 
Der er ansættelsesstop og indkøbsstof resten af året. 
 
Elevrådet/rettighedsrådet:  
Fraværende, men flere har været til topmødet i dag. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Lærerne: 
En skrivelse om pædagogerne er lagt på Intra fra bestyrelsen, 
og her kunne det have været rart, at man havde kigget på 
begge grupper. At der var fælles front.  
Trimdag: En fantastisk dag 
Emneuge: Rigtig god uge. Fokus var, at venskabsklasserne 
skulle i spil på en ny måde, og det lykkedes. 
 
Pædagogerne: 
SFO har fået en pædagog fra nu til jul, og hun tager godt fat. 
Det hjælper rigtig meget. Desuden har de en fast vikar, som 
også har stor betydning. Det har giver ro i SFO. 
Der kommer en ny studerende ved navn Nina fra 1. 
december. 
 
Formanden:  
Invitation fra skole/forældre landsmøde i november. Brian er 
tilmeldt.  
 
Udvalgsmøde i Nord. Maria vil gerne med sammen med Ulrik. 
 



Erik Rasmussen er gået på pension i dag, der kommer en ny 
formand for ungeledergruppen, som er Kristian fra Agdrup.  
 
Forslag: 
At vi når at gennemgå dagsorden på skolebestyrelsesmødet 
inden landsmødet, således at vi forholder os som bestyrelse 
til det, der er oppe.  
 
Ulrik vil gerne slå et slag for, at vi snart finder hans 
efterkommer, så det ikke bliver en brat overgang. 
 
Øvrige deltagere:  
Flere børn er udfordret af, at de ikke spiser i bånd og dermed 
ikke har så meget tid. 
 
Økonomi: 
Gennemgang af økonomien ved Anette. 
 

1. Ajourføring af retningslinjer for 
Skole-/hjemsamarbejde 

Se tidligere udsendt 
Til godkendelse 
Godkendt 
 

2. Ajourføring af retningslinjer for 
lektier 

Kristoffer og Helle har samskrevet de to forslag 
Til godkendelse 
Gennemgået og redigeret så det henvender sig til både 
forældre og elever. Berith retter de aftalte sætninger og ellers 
er det godkendt. 
Godkendt 
 

3. Aula Vi er nu i gang med Aula. Opgaver til udvalget? 
Udvalget består af Brian, Maria, Ulrik og Mathilde 
Beslutning: 
Udvalget nedlægges. Det kan genopstå, hvis vi fornemmer, at 
der er et behov. 
 

4. Information til forældre Drøftelse af, hvad forældrene har brug for vedr. information? 
Fra SFO? Andet? 
 
Rart, at der kun er et sted, man som forældre skal tjekke. Dvs. 
alle beskeder på Aula.  
Kan man lave et ugebrev, så informationerne samles. F.eks. at 
man hver fredag skriver ud om kommende uge? Sidstnævnte 
tages med på næste pædagogmøde. 
 

5. Dialogmødet 12.11. Planlægning, dagsorden, deltagere, forplejning, lokale, 
indkaldelse, …? 
 
Deltagere:  Louise, Christoffer, Maria og Brian 
Indkaldelse: Christoffer 
Forplejning: Christoffer 
Lokale: Biblioteket 
 
 

6. Evt. 
 

Det har gjort en stor forskel, at skolebestyrelsen har sendt en 
note ud til indskolingsforældrene om at være opmærksomme 



på at støtte op om pædagogerne. Det betyder, at børnene nu 
bliver og hjælper med at rydde op mm.  
Pædagogerne siger tak, de kan tydeligt mærke en forskel. 
 
Kan man tage punkterne fra trivselsrapporten med til 
landsmødet, for at se om det er det samme billede på alle 
skoler. 
Berith tjekker i HR, om trivselsrapporter må deles med 
andre. 
Kan vi finde et forrum til at debattere, hvordan vi takler, at 
det er en anden børneflok, vi har nu end tidligere, og hvordan 
personalet takler dette. Kan vi få forældrene mere med, og 
kan vi lokalt forebygge. 
 
Forslag: 
Et udvalg i skolebestyrelsen – vi arbejder videre med dette 
 
 
 
 

 
Ordstyrer: Ulrik 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Helle, Maria, Christoffer, Brian, Birgit, Mona, Liselotte, Berith og Mathilde 
Afbud: Louise 
 
Næste møde: 19.11. 
Punkter:  
 

- Trafik 
- Tilsyn  
- Diskussion af hvordan vi vælger Ulriks efterfølger. 
- Referat fra skole/forældre landsmøde ved Brian 
- Den gode historie som månedsbrev fra bestyrelsen 
- Hvor meget og hvilken information skal forældre have 

 
Årets møder 

Ugedag Dato og 
klokkeslæt 

Tirsdag 20.8. kl. 19-21 
Onsdag 18.9. kl. 19-21 
Torsdag 24.10. kl. 19-21 
Tirsdag 19.11. kl. 19-21 
Onsdag 11.12. kl. 18-21 
Torsdag 23.1. kl. 19-21 
Tirsdag 25.2. kl. 19-21 
Onsdag 1.4. kl. 19-21 
Torsdag 30.4. kl. 19-21 
Tirsdag  19.5. kl. 19-21 
Onsdag 17.6. kl. 18-21 

 


