
Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej 

 

Dag: onsdag d. 15. november 2017 

Tidspunkt: 

 

Kl. 17.30-20.00 
 

Sted: 

 
Personalerummet
(NY) 

       
Deltagere:  

Anders Christian 

Skrydstrup Larsen 

 

AC x 
Kasper Hasling 

Villumsen 
KH  Jørgen Thyregod JT % 

Anette Elbo AE  
Lisbeth Haugaard 

Jensen 
LH x Victor Hartmann, 8.D VH % 

Benjamin Andreas 

Nielsen 
BA x Rasmus Baastrup RB % Mathias Bechlund, 8.B MB 

 

% 

Elsebeth 

Grummesgaard 

Gjesing 

EG x Thomas Halling TH % Peter Christensen P x 

Emilie Kærn EK x Tommy Brodersen TB % Jesper Windsmose J x 

  

Dagsorden : P+ (RB) 
Referent : J 

Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af referater fra 

forrige møde 

Referater ligger i beskedsystemet. Referatet blev 

godkendt. 

2.  Det videre arbejde med 

udformning af en 

kommunikationsstrategi 

Bilag om kommunikationspolitikken fra den ene gruppe 

skal vedhæftes referatet. 

Kommunikationspolitikken blev vedtaget. Der 

orienteres om den på kommende MED. Den 

offentliggøres herefter i et lækkert layout til alle 

skolens interessenter bl.a. på skoleporten og i et 

nyhedsbrev. Skolen beder SB om hjælp til en 

designstrategi og et flot layout af 

kommunikationspolitikken. 

Der er ikke noget nyt fra den anden gruppe, der skulle 

behandle skole/hjem samarbejdet. Lige nu er der en 

procedure om skole/hjem-samarbejdet fra år 2014, 

som gruppen skal arbejde videre med. Arbejdet med 

denne udskydes indtil videre.  

3.  Det videre arbejde i bestyrelsen Vi skal vælge emner. Pt. er valgt trivselsmåling og vi 

skal lave en mobbepolitik. 

Begge dele vil skolen gerne have med, når de mødes 

med klasserepræsentanterne. Bestyrelsen arbejder 

videre med begge emner i indeværende periode. 

 

Mulige emner for det fremtidige bestyrelsesarbejde og 

den nye bestyrelse: 

Lærerlønninger tilsvarende vores nabokommuners 

Budget (ekskl. Lønninger mv.) 

Fællesskaber – forældrene tættere på skolen, hvad er 

der af ressourcer i forældrekredsen som skolen kan 

drage nytte af, hvordan kan skolen og forældrene 

bruge hinanden bedre. 
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4.  Trivselsundersøgelse (elevers) Trivselsundersøgelsen er fra sidste år – og blev færdig 

i marts 2016. 

De væsentligste punkter er blevet trukket ud af 

arbejdsgruppen og er udsendt d. 151117.  

Der skal laves en ny trivselsmåling i 2018.  

Her er det vigtigt; at bestyrelsen har drøftet 

spørgsmålene, at børnene inden de svarer er blevet 

forklaret, hvad der forstås med spørgsmålene. Planen 

er at lærere/pædagoger efter endt undersøgelse skal 

arbejde konkret med resultaterne af trivselsmålingerne 

f.eks. ved elevsamtalerne og i elevrådet. 

 

Klasserepræsentanterne skal præsenteres for hvordan 

skolen arbejder med trivsel, mobning, inkluderende 

læringsfællesskaber mv. Der kan lægges meget ind i 

anti-moppe strategien – hvor der bl.a. kan beskrives 

forventninger til forældre, hvordan forældre kan bakke 

op mv. Der lægger også nogle forventninger i 

beskrivelsen af de inkluderende læringsfællesskaber, 

der med fordel kan kobles sammen med anti-

mobbestrategien. 

 

Skolen sætter selv noget i gang ift toiletter : national 

undersøgelse eller egen undersøgelse, drøftes med 

elevrådet, ny epoxybelægning på gulvet har hjulpet 

5.  Mobbepolitik Oplæg fra arbejdsgruppen. Peter har materiale med fra 

DCUM som vi evt. kan hente inspiration i. Anders 

indgår i anti-mobbegruppen. Bestyrelsesmøde d. 

13/12 bliver et arbejdsmøde om mobbepolitik. 

6.  Klasserepræsentantskabsmøde Mødet planlægges og indkaldes i starten af marts. 

Peter finder dato på en onsdag. Tema trivsel. 

Gennemgå trivselsundersøgelsen, inklusionsstrategien 

og drøfte anti-mobbestrategien. 

7.  Orientering fra  

1. elevråd 

2. SFO 

3. lærerne 

4. ledelsen 

5. skolebestyrelsen 

a.)Kommunikationsudvalg 

b.)skolegårdsudvalg 

 

1. Der er afsat kr. 10000,- til elevrådet på budgettet 

2018. 

2. Ved at definere UUV temaer og har søndag kursus i 

P4C. Pædagogerne synes de har travlt. 

3. Lærerne synes de har susende travlt. 

4. Tager på planlægningsinternat i midten af januar. 

Sætter ikke nye ting i søen. Besøg af KL på fredag.  

5. Der er bevilliget penge til skolegård. Der sættes 

træer op i januar. Der kommer nye legestativer i maj. 

Der laves en slidske. Bestyrelsen må gerne byde ind 

med ideer til et stilleområde. Skolen vil evt. søge 

fonde. 

8.  Evt. -skolemælk. Nuværende firma stopper – der kommer 

et nyt. 

- valg til skolebestyrelsen. Der kommer en plan fra 

forvaltningen, når tidspunktet nærmer sig. 

9.  Punkter til næste møde Arbejdsmøde om mobbepolitik 

 
Møderække:  15.11.17; 13.12.17; 17.1.18; 21.2.18; 

Formandsmøder : Kommer  
  


