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169. Skolebestyrelsessuppleringsvalg 

• Nyt skolebestyrelsesmedlem og evt. suppleanter vælges  

Maria Wagtberg Nielsen opstiller og er valgt. Maria har børn i 3. og 5. klasse.  

 

170. Princip for kommunikation på AULA 

• Diskuter Louise M’s udkast til AULA (det nye ForældreIntra) 

Gennemgået – Louise sender ud. 

 

171. Åben skole 

• Nyt princip 

Indskoling – musik og billedskoler 

Mellemtrin – foreninger – idræt 

Udskoling – erhvervsliv 

Forældrebank –  

Book en ingeniør – engineering the future 

Inspirationsmateriale på http://www.skole-foraeldre.dk/ 
 

172. Nyt fra  

Formanden: 
Flydende skoledistrikter 
Hvordan skal de fordeles 
Demografien er vigtig 
 
Kommunen arbejder på at ændre retningslinjer for inklusionsmidlerne i forhold til 
socioøkonomisk baggrund. 
 
Der har været kontaktforældremøde – de ser på udeområder – hvad må vi lovmæssigt. Evt. en 
forældrearbejdsdag. Mange gode ideer. Mødes igen i januar 
 
Forældrefolder? Bliver den brugt? (tag den op på et lærermøde) 
Kulturaftenen – Gerne nye initiativer i forhold til underholdning - ikke alle er oppe at optræde 
– kan tages med i UG – skal hele skolen åbnes – åbne klasseværelser hvor der foregår 
forskellige ting man kan prøve – streetfood 
 

http://www.skole-foraeldre.dk/


 
Ledelsen:  

• Teambuilding-dag – godkendt – vi går videre med arbejdet. 
• Udskolingen – kan sendes hjem efter 6. lektion – det er godkendt. 
• Økonomi – det ser ud til vi når i mål så vi kan afdrage det forventede. 

 
Medarbejderne:  
Idrætsdagen – vi endte med plan B med høvdingeboldturnering – blandede hold  
Samtaledage – 1:1 
Grøn uge – børnene har udtrykt at de bliver blandet på tværs af årgangene. Kan man lave 
bedsteforældredag – god ide med mad man kan købe -  
Matematikdag – folde æsker – et fælles projekt med rummelige figurer -  
Terminsprøver – hvorfor ligger de på det tidspunkt? Øvelse i at sidde på en plads – få en 
fornemmelse af tid –  
Bestyrelsen har bemærket at der er flere ”alternative” dage hvilket er positivt 
Eleverne:  

Vi har for små skuffer til bøger og papir -  

Andre:  

Skole og forældre årsmøde - Stor fokus på kommunikation – der var mange workshops med 
mange gode ideer og indtryk. – hører om det næste gang. 

 

 

173. Diætliste 

 

174. Punkter til kommende møder: 

Fokus på læseundervisning 

• Nyt princip, Nari inviteres til punktet. 

Forældrebetaling 

Lejrskoler? 

Vikardækning 

Mad i kantinen 

Økonomi 

Landsmøde – skole og forældre 

Åben skole 
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