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Dagsorden til 
bestyrelsesmøde  
24. august 2011 kl. 18:30 
på lærerværelset 
 
 
Dagsorden: 

Til stede: Bente Brunke, Heidi Sofie Hansen, Jesper Marker, Ulrik Rosendal-Jensen, 

       Mikael Hesthaven, Peter Sejersen, Karl Halbe, Mette Lund, Vibe Petersen,  

       Christina Hallberg, Ole Hald 

 

Afbud:    Klaus Nielsen, Karin Topsø-Larsen, Lotte Roch, Pernille Halling Bruun 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt efter små ændringer 

 

2. Nyt fra formanden (BB) 

Ole er væk en måned fra 31. aug. pga. operation i skulderen. Klaus vil være inde over 

som souschef og Lone vil være på fuldtid i denne periode. 

 

Opsagt Multidata grundet overgang til edb-brugs lønsystem 

 

Winnis tilsynsperiode er udløbet.  

Forældrene skal finde en ny eller forlænge hendes periode. 

Der sendes til tovholder af arbejdsgrupperne, at de skal indkalde til valgmøde inden 

udgang af oktober 2011. 

 

 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

Der er 80 elever, der er startet og der er 3 der på vej. Så primo sep.  er vi 83 elever. 

Jens Højmark har været på besøg og har holdt kursus omkring læringsstile for lærerne og 

kommer igen den 7. og 9. sep. 

Der vil være nogle skemaændringer pga. bustider for 6.-7. kl. Udmelding kommer via Ole. 

Gratis dukketeaterfestival for indskolingen, som de skal ud og se noget af. 

 

4. Nyt fra TR (KN)            Klaus er på skolerejse 

 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (CH) 
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Intet nyt er godt nyt. 

 

6. Økonomi (JM og URJ) 

Vi laver månedlig status med balance 

Den nye sekretær har godt styr på bogføringen  

 

7. Datoer for kommende møder  

29. sep. kl. 18.30 

27. okt. kl. 18.30 

24. nov. kl. 18.30 

14. dec. kl. 18.30 

19. jan. kl. 18.30 

 

8. Orientering vedr. skolekreds og sponsorer (BB) 

Målet for 2011 er 10 nye skolekredsmedlemmer. 

Der er godkendt to nye medlemmer. 

Der er sponsormøde torsdag den 22. sep. 2011 kl. 19.00 

Der kommer separat indbydelse til sponsorerne. 

 

9. Skolens ringetider i relation til gældende busplan (OH) 

Ringetiderne bliver flyttet 5 min., så første time starter kl. 7.50, og det sidste frikvarter bliver 

afkortet, så alle kan nå bussen hjem. Udmelding via OH. 

 

10. Status på Vippen 2011 og diskussion af Vippe 2012 (BB) 

Vippen 2011 er forløbet fint med 13 elever 

Vippe 2012 vil starte 1. 3. 2012  

 

11. Diskussion om mere synlighed til ”forældreaktivitetsgrupperne”. (VP, HSH)  

 

Hvordan kan vi gøre forældregrupperne mere synlige? 

Hvad skal der til for at få flere forældre med i grupperne? 

 

Motto: Det bedste dit barn kan have med i skole, er din interesse. 

 

Kontaktpersonerne fra bestyrelsen informerer forældrene ved det første forældremøde 

om grupperne og vigtigheden af det sociale samvær til det første forældremøde og 

opfordre til at skrive en tilmeldingsblanket. 

 

Forældregrupper som overskrift på intranettet i stedet for under Arkiv  
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 Skal lægges på forældreintra i venstre kolonne, herunder også gruppernes referater, 

evt. kalender for arrangementer for grupperne, tilmelding og kørsel. 

 

Lille hæfte med oplysninger om grupperne 

 Vibe har lavet et forslag til en folder, børneattest behøves ikke til kørsel, 

vikartovholder er OH og HH (SFO). Enkelte rettelser er noteret. 

 

Ønske om at lærerene bliver bedre informeret om grupperne og gør brug af dem evt. til 

skolefester, kørsel og andre arrangementer.  

 CH informerer lærerne herom. 

 

På forældreintra er der for mange begrænsninger, når man vil skrive beskeder til andre. 

Det vil gøre det nemmere at kommunikere mellem tovholder og forældre i grupperne, 

når man kan skrive til hinanden. Der er brug for, at alle kan skrive til alle. 

 Der åbnes op for alle, hvis det er teknisk muligt. Vibe snakker med Ann. 

 

Aktivitetskalenderen bør bruges af alle, så man kan se alle aftaler et sted. 

Bestyrelsesmøder, klasseaktiviteter, skoleaktiviteter, forældregruppe-aktiviteter og 

andet. 

Dem der er ansvarlig for aktiviteten lægger den ind i kalenderen. 

 CH spørger lærerne om brug af fælles aktivitetskalenderen i intra, tages op igen på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Mere information om grupperne i skolehåndbogen og beskrivelse af vigtigheden af det 

sociale samvær. 

 Folderen skal ikke integreres i skolehåndbogen, den giver mere opmærksomhed som 

separat folder. 

 

Kontaktpersonerne kunne være ambassadører for nye forældre der kommer enkeltvis i 

klasserne. Introducerer til forældresamvær/fællesskab og grupper. Så forældrene hurtigt 

føler sig velkommen og lærer de andre forældre i klassen at kende. 

 Godkendt. 

 

Hvis man ikke skriver sig på en gruppe, kunne man lave en regel om, at så kommer man 

automatisk til at være en del af ”de praktiske grise”. 

 Forældregrupperne er skabt på frivillig basis, og sådan skal det forblive. 

Spørgsmål til bestyrelsen 

 

Der er en gruppe, der hedder Vikar. Er der stadig brug for dette og er det muligt at bruge 

forældre som undervisningsassistenter? Diskuteret. 

 

Skal mindst en forældre fra hver familie deltage i en gruppe eller er det noget vi opfordre 

til? Diskuteret, ikke nødvendigvis, stadig frivillighedens vej. 

 

 

Ann gav udtryk for at hun gerne vil udfører arbejdet som webmaster under en officielt 

titel og har brug for retningslinjer for hvad hun må ændre og hvem hun skal spørge i 

andre tilfælde. Ann Due, som har stået for udformning af hjemmesiden, har fået titlen 

”webmaster” og har samarbejde med OH. 

 

Er det nødvendigt at printe skolehåndbogen ud til alle? Henvisning og vejledning i at 

printe den selv kunne være en løsning med bedre økonomi i. 
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 Ved skolestart i august skal den udleveres første skoledag, ved søskende på skolen er 

det de yngste der får, vippen 1. marts. 

 

Skal der stadig optælles forældredeltagelse i forbindelse med arbejdsweekend til 

Årsrapporten? 

 Til årsrapporten skal deltagerantal i rengøringsweekenden og arbejdsdagen opgøres.  

 

 

12. Planlægning af "Åbent hus"-arrangement for kommende vippebørn / andre elever (OH, BB) 

 

Afholdes i oktober, planlægges af OH og HH (SFO) 

13. SFO og sommerferie: status 2011 og diskussion om næste års ferie (BB) 

Dette år var en prøve. Er diskuteret, tages op på næste bestyrelsesmøde. 

14. Klasserepræsentanter: Information til første forældremøde (VP) 

Se referat fra pkt. 11. 

15. Bestyrelsesmøder: Deltagere (VP, BB) 

På næste møde, bilag til næste møde. 

 

16. Nyhedsbrev (HSH, KL) 

HSH, udkommer i weekenden. 

 

17. evt.  

a. Tid for ny trivselsundersøgelse.  Gruppen er med OH, Peter og CH.  

b. Lektiecafé, Ulrik ser på forsikringer, arbejdsgruppen ”Lektiecaféen” Karl fastlægger 

retningslinjer.  

c. Forslag om førstehjælpskursus for forældrene, Peter arbejder videre. 

 

18. cykelløb: Lærerne bruger lidt undervisningstid på at minde eleverne om sponsorsedler til 

cykelløb. Sidste frist fredag d. 26. august. 

 

Der har været forespørgsel fra Musikskolen om leje af et lokale til et hold her på skolen, 

Musikinteresserede forældre kan henvende sig til Marianne Rosendal-Jensen (Peter og Kirstine 3. 

klasse)   

   

   

Bente Brunke Jesper Marker 
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Peter Sejersen Heidi Sofie Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund Lotte Roch 

   

Klaus Nielsen Christina Hallberg 

   

Ole Hald Karl Halbe 

   

Karin Topsøe Larsen  Pernille Halling Bruun 

 

Vibe Petersen 
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