
Skolebestyrelsesmøde 
 
 

Tirsdag den 29/01  2019 kl. 17.00 – 19.00  
 
 

         Ordstyrer: Tine 
 
 
Tilstede: Tine, Frank, Troels, John, Kim, Thomas, Mette, Louise, Cecilie,  
 
Fraværende: Allan, Anders, Lotte, Stine 
 
Dagsorden: 
 
 

Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

1. Godkendelse af referat   Referat godkendt. 

2. Nyt fra elevrådet  - Elevrådet søgte om penge, og nogle blev 

brugt til gallafesten. Mellemtrinnet får 

resten af pengene til en sodavandsfest. 

- Gallafest i udskolingen. God fest. 

Succes. DJ fra UngSyd. 7. årg var ikke 

meget repræsenteret. 

- Næste gang vil det være godt med 

tidligere besked til forældrene, så de kan 

sende deres børn afsted. Næste år en 

voksen-repræsent fra skolen. 

 

Fremover bliver der elevrådsmøde en gang om 

måneden, rullende dage.  

3.  Aktuelle emner : a. Principper generelt 5 min  

b. Lejrskole: En drøftelse af de vedtagne principper i 

Principper generelt: 

Færdiggørelse af principperne, så de kan lægges 



forhold til tolkning. Bilag 1. 10 min 

 

ud på hjemmesiden. Gruppearbejde hver gang 

med et princip, så nedsættes der et udvalg, som 

renskriver principperne, og de drøftes og 

godkendes på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Første princip – skole-hjem-samarbejdet. 

Udvalget i dag er hele gruppen, fordi der er så 

mange afbud. 

 

Troels’ ide om at tage på lejrskole i 6. klasse 

gemmes til senere. 

 

Principperne skal kunne tage hensyn til de 

enkelte lejskole-årgange. 

 

En overordnet drøftelse af principperne, hvor 

åbne skal principperne være? Drøftelse af 

muligheden for fortolkningen. Vi dykker ned i 

lejrskoleprincippet, fordi der er et konkret 

spørgsmål.  

Princippet er godkendt 29.1.19 

 

Mere vedrørende principper længere nede i 

referatet. 

 

3.  Punkter til orientering og 

drøftelse 

a. Principper for vikarer på Dalumskolen. Med 

udgangspunkt i bilag 2 drøftes det om der skal ændres i 

retningslinjerne for vikarer. 15 min 

 

 

 

Udgangspunkt i vores skriv, som vi giver til 

vikarer, når de kommer på skolen. Vores 

erfaringer er gode med opbygning af kendte 

vikarer her på Dalumskolen.  

 

Fortsættelse af drøftelsen vedr. principper:  



 

 

 

 

 

 

 

 

b. Princip for skole/hjem samarbejde. Indledende 

drøftelse m. gruppearbejde. 1 time 

 

Thomas med i arbejdsgrupperne, der drøfter 

pricipperne. Det sættes derefter på det næste 

skolebestyrelsesmøde. Thomas og Mette 

udarbejder et princip for vikarer til næste møde. 

 

14 dage før skolebestyrelsesmødet meldes ud 

med et princip.  

 

Princippet for skole-hjem-samarbejdet skal der 

arbejdes med til næste gang: 

- Inspiration fra et par andre skoler, som 

vi kan tage udgangspunkt ud i. 

- Meldt sig i arbejdsgruppen om 

principper for skole-hjemsamarbejdet, 

Tine, Frank, Thomas. Mødes mandag 

den 18. februar kl. 15.30 på kontoret. 

 

Indholdet i princippet om skole-hjem-

samarbejdet. Opmærksomhedspunkter: 

- God tone i kommunikationen. 

- Tredelingen, elevernes ansvar. 

- Holde os til at det er principper, der 

udarbejdes. 

- Elevernes deltagelse i samtalerne.  

 

 

4. Orientering/meddelelser 

     - a) formand 

     - b) ledelse 

     - c) TR/AMR 

 

 

 

 

a) Formand: Louise og Tine deltager i 

kontaktudvalgsmøde. 

b) Ledelse: Elever på en årgang er blevet 

overfuset af en forældre. Vi har indkaldt 



     - d) elevråd 

     - e) andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til forældremøde på 3 .årg, hvor vi taler 

om de overordenede regler. 

Møde med 6. årgangs forældre om, 

hvorvidt det bliver to eller tre klasser i 

næste skoleår. Vi afventer de endelige 

tal. 

Besøg af undervisningsministeren 

Merete Riisager og Susanne Crowly i 

forbindelse med skolevalget. Det gik 

godt. Besøg af 9 ungdomspolitikere og 

drøftelse i aulaen, hvor Kim var 

ordstyrer.  

c) TR/AMR: Intet nyt. 

d) Elevrådet: Se i starten af referatet. 

 

5.  Eventuelt  Mulighed for at deltage i vores fællesuge i uge 

13, (torsdag den 28.3), sælge kaffe, eleverne 

bager i løbet af ugen. 

Opbakning fra skolebestyrelsen, vagtplan på 

næste skolebestyrelsen. 

 

6. Punkter til kommende 

møder      

 - Udkast til vikar-princip fra Thomas og 

Mette  

- Udkast til princip om skole-hjem 

samarbejdet – udkast fra udvalg. 

 

7. Datoer for kommende 

møder 

Næste møde den 25. februar kl 17 - 19  

 


