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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 9. april 2019 

Kl. 19.00 – 21.30 

Personalerummet på Borup Skole 

  

 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Dennis Kirkeby Birn 

Dennis Aagaard 

Henriette Holstener Didriksen  

Mette Larsen 

Lisbeth Tønnesen  

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 7.a 

Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk 

Ejnar Wibe Juul 6.b 

ejnarwj@gmail.com 

  

Afbud: Ejnar, Kiera, Marianne Joldersma og 

Katja Jakobsen. 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden samt 

opfølgning fra sidste møde. 

Hvad er status på ”Hvad er den bedste 

skole for mit barn” 
 

Godkendt  

 

Jakob orienterede om undersøgelsen  

”Hvad er den bedste skole for dit barn”  

D. 23/4 gennemføres et fokusgruppe 

interview med tilfældigt indbudte forældre. 

Der er udsendt 60 invitationer, 7 forældre 

har meldt positivt tilbage. 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Karin orienterede om temadagen om 

”elevinddragelse” d. 26/3.  

 

3.  Rummelighedsprincip 

 

Bilag: Princip om rummelighed 

 

Drøftelse 

 

Drøftelse af princippet. 

Jakob foreslog at princippet udgår, idet den 

er blevet afløst af inklusionsstrategien. 

 

Bestyrelsen besluttede at princippet udgår.  

 

4.   Drøftelse af spisetid til de mindste 

elever 

 

Drøftelse af tiden til at spise madpakken i. 

Nogle forældre oplever at deres barn ikke 

når at spise maden.  

 

Ledelsen henstiller til lærergruppen, at man 

er opmærksom på, at eleverne får spist 

deres mad.   

 

Forslag om tid til ”madro”, f.eks. 10 min. 

Evt. med ”Time timer”, æggeur eller andet.  
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5.  Skole – hjem samtaler 

Drøftelse af formål og praksis 

 

Hvad er skole/hjem samtalen for en 

størrelse? 

Lovgivningsmæssigt skal forældrene holdes 

orienteret om elevens skolegang. Det sker 

dels i skole/hjem samtaler og gennem 

elevplanen. 

 

Det er meget der skal formidles på kort tid 

og det kan opleves som svært at komme i 

dialog ved skole/hjemsamtalen.  

 

Drøftelse af rammerne for samtalerne. 

Forældre har forskellige ønsker til 

samtalerne.  

 

Særlige vanskeligheder skal altid håndteres 

rettidigt.  

6. Nyt fra kredsen af skolebestyrelser 

 

Besparelser … ? incitamentstrukturer …? 

Orientering og drøftelse. 

 

Skoleudvalget har behandlet besparelser og  

incitamentsstrukturer på et lukket punkt d.3 

april.  

 

Næste møde i udvalget er d. 8/5.  

Torsdag. 9/5 sendes alle bilag til 

skolebestyrelsen. Disse behandles på SB- 

mødet mandag d. 13/5. 

 

Inklusionsmidler skal bruges til inklusion, 

men der står ingen steder at den 

økonomiske tildeling til skoledrift ikke kan 

anvendes til inklusion. 

Områder der bliver analyseret er bl.a., 

økonomi, skoledistrikter, skoleledelser (eks. 

Område ledelser)  

7. Skoleårets planlægning 2019 - 2020  

 

Orientering om status 

Jakob orienterede om planlægningen.  

 

8. Meddelelser 

 

Betina – nyt om parkeringspladsen. 

Der er kontakt til teknisk udvalg.  

 

 

9. Eventuelt 

Punkter til kommende møder: 

 

Principper – er der nogen vi mangler at 

gennemgå. 

 

17/6 – hvordan nu med mobilfri skole 

10. Lukket møde  

 


