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Dagsorden: 
 

19.00-19.20: 

1) Nyt fra elevrådet 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser  

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

- Ny mødedato for d. 25/3 (dialogmøde) 

 

19.20-20.10: 

3) Skolens kvalitetsrapport (2 bilag medsendt) 

 - Oplæg fra ledelse 

 - Drøftelse 

 - Beslutning vedr. udtalelse 

 

Pause 

 

20.20-21.00: 

4) Opfølgning på forældremødet 

  - Med afsæt i referatet fra 10.12.19 sidestilles 

    udsagn og tanker med eksisterende princip 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00-21.30: 

5)  Bestyrelsesvalg 2020 

     - Overordnet tidsplan fremlægges 

     - Fastsættelse af valgbestyrelse 

     - Fastsættelse af dato for valgmøde 

     - PR for valget  

 

6) Evt.  

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

Kommende punkter: 

Januar – møde den 22.01: 

Opfølgning på trivselsstrategien 

B & U politikken  

 

Afbud: Sidsel, Line, Nina 

 

1) Ikke repræsenteret 

2) Ole pedel/ledelsen konstaterer med tilfredshed, at skolen er 

”sluppet helskindet” gennem julen og nytåret. 

Ny dato for mødet i marts: Tirsdag d. 24. marts. Og der er stadig 

dialogmøde onsdag d. 25/3 kl. 18.30 til 21.00. Stedet oplyses 

senere. 

 

3) Claus fremlagde en ”maggi-terning” af kvalitetsrapporten. 

Udtalelse: Jacob skriver. (Deadline tirsdag 14/1) 

Indspark: Økonomi og inklusion. Baser.  

Hvad / dette bliver udfordret, når økonomien presses. 

Overgangsfrekvens, linjefagsdækning, 

efteruddannelsesmuligheder, samarbejdet mellem lærere og 

pædagoger, høj uddannelsesrate for lærere og pædagoger. 

 

4) Ideer fra medlemmerne: 

Trivsel – skal være et fast omdrejningspunkt. 

Skal der være noget fast indhold eller skal det være 

inspirationspunkter. Hvilken progression skal/kan der være. 

Hvad er det, som vi forældre synes er vigtigt. 

Lad os spørge personalet på de forskellige trin, hvilke punkter, 

der traditionelt er med (Storteams). Fælles inspirationskatalog. 

Revision af den øverste del i eksisterende princip: Punktet om 

læring bør skrives mere blidt. 

Punktet om ”at skriftlig information sendes ud før 

forældremødet” lever det op til forældrenes forventninger! 

(Mulighed for en blødere formulering.) 

Punktet om forventningen til forberedelse af mødet skal 

gennemses. 

Sofie melder sig til at revidere princippet – deadline på mødet d. 

20.02. 

Ledelsen sender ”indholdsdelen” ud i storteams inden. 

 

Kort drøftelse af informationsmøderne omkring skolevalg / 

skolestart for de kommende 0.-klasser. 

 

5) PR-udvalg / valgbestyrelse nedsættes: Sofie, Pia + ledelsen 

(CB) 

Opstillingsmøde: Tirsdag d. 3/3 kl. 19.00 

Opstillingsliste påbegyndes/drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde ved Engesvang Skole 

onsdag d. 08.01.20 kl. 19.00-21.30 

Dagsorden  


