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Dagsorden: 
 

19.00-19.30: 

1) Nyt fra elevrådet (UDGÅR på dette møde) 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser 

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30-19.45: 

3) Mødedatoer for 2019/20  

   - Ledelsen præsenterer et forslag (medbring 

kalender) 

 

19.45-20.30: 

4) Skole/hjem princippet (vedhæftet som bilag) 

    a) Status på beslutninger på juni mødet 

    b) Hvad gør vi med de ”parkerede” ideer? 

        (fra ”kommunikationspunktet”) 

    c) Planlægning af arbejdet med  

       ”Forældremødet” (anden del af princippet) 

 

Pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-21.30 

5) Arbejdet i skolebestyrelsen i skoleåret 

2019/20.  

Med afsæt i sidste skoleårs årshjul, laves et nyt.  

 

6) Evt.  

----------------------------------------------------- 

Kommende punkter: 

- Skole/hjem princippet (efterår) 

- Kommunalt budget (oktober) 

 

 

Afbud: Annette 

 

2) Claus orienterede om: 

- Konkret personalesag 

- Familiesag. 

- Status på høring vedr. Blåhøj distrikt 

- Henvendelse vedr. Spil dansk arrangement  Beslutning: 

Bestyrelsesmedlemmerne tager punktet med rundt på de 

kommende forældremøder. Der skal udvælges en sang af hver 

klasseforældreråd. Forslaget sendes til Sofie. 

- Fælles forældremøde i udskolingen, d. 4/9. 

Fordeling af forældrevalgte på årgangene blev lavet (sendes ud med 

referatet). 

3) Planen godkendt med følgende ændringer: 

16/9: flyttes til d. 23/9 

 

 

4) 

a) 

-Bestyrelsens fællesskabspris ved OL-dagen: Sidsel: Der laves et 

klistermærke, der uddeles til hver elev. + et diplom med billede af 

vinderne af fællesskabsprisen. 

Der gives point til holdene for godt samarbejde/sammenhold/holdånd. 

Udvalget finder en måde at give point på. 

 

-Forældrebank: (deadline i løbet af august): Pia, Klaus: 

Pia fremlagde et forslag hentet fra hendes skole, Sølystskolen. Her er der 

lavet en folder med en opfordring til at melde sig ind i med sin kunnen i 

basen. 

Idé til afprøvning på årgangene: Folderen og tilmeldingsskema rettes til 

og præsenteres på forældremøderne. Interesserede forældre henvender 

sig til kontaktvoksne i klassen og udfylder oplysningsskemaet. 

Ledelsen laver pjecen færdig til torsdag d. 29/9. 

 

-Rammesætning af forældrenes rolle ved forældremødet (forældrerådet)  

Herunder: Bestyrelsens fælles oplæg til brug på forældremøderne: Sofie, 

Jacob og 1-2 medarbejderrepræsentanter: 

Nina viser sin power point fra sidste år. Denne rettes til og bruges i år. 

 

5) Bestyrelsens årshjul 2019/20. 

Ideer til: 

Små ting – stor effekt! 

Synlighed – PR – kommunikation udadtil. 

”Det her er vi stolte af” – highlight af alt det gode skolen står for. 

Fortællingen om den gode skole – ideer der kan realiseres nemt. 

Hvad siger vores børn? – hver især kommer med en til to oplevelser på 

næste møde. 

 

6) EVT. 

Fri fra mobilen – ledelsens procesplan for personalemøderne udsendes til 

bestyrelsen. 

 

 

Skolebestyrelsesmøde ved Engesvang Skole 

mandag d. 26.08.19 kl. 19.00-21.30 

Dagsorden + Referat 


