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Referat   

 Den 17. december 2012  
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: Dorthe Borgkvist, John Hahn Pedersen, Britta Tønning, Finn Hviid, Michael 

Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Lars Mølgaard, Irene Møller Blume, Dorthe Svenningsen, 

elevrådet Julie Borgkvist 

Afbud: Kenneth Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe og øvrig elevråd 

ad: 201 Godkendelse af referat og dagsorden.  

- Referatet er godkendt. 

ad 202 Orientering fra elevrådet.  

- Der har været fokus på jule-fodbold-turneringen.Det blev et par gode dage. 

ad 203  Referat fra nordisk møde for forældreforeninger. 

- Spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagere til fremsendte notater fra Dorthe 

Borgkvist omkring ”Ny nordisk møde”. Papirerne gennemgået.  

ad 204  Ny nordisk skole. (20 min) 

- Orientering om indhold i ”Ny nordisk skole”. 

- Drøftelse om ”Ny nordisk skole” på Næshøjskolen - set i sammenhængen med 

Aarhus kommunes tanker.  På Næshøjskolen er der gang i skoleudvikling som er 

en del af ”Ny nordisk skole” tankegangen. 

- Vi er spændte på hvordan ”Ny nordisk skole”, folkeskolereformen og 

overenskomsten for lærerområdet kommer til at påvirke hinanden. 

 

ad 205 Forretningsorden. (15 min) 

- Forretningsorden er godkendt.  

- Praksis ifbm. mødedeltageres taleret på møderne.  Gæster kan inviteres til 

konkrete møder/punkter med taletid. Punktet må vurderes løbende.  

-  

ad 206 Plan for det kommende år. (60 min) 

Fortsættelse af drøftelsen fra sidste møde. Der lægges op til at finde ideer til en 

grundlagsdebat for at støtte værdisættet for Næshøjskolen. 

Udgangspunktet for vores ideer kunne være: 
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 Hvorfor Harlev?  

 At vi som bestyrelse tager vare på div temaer, som vi undersøger og 

kommunikere ud.  

- Profil – hvad har vi at byde på? 

- Bestyrelsens forældrebrev /portal. 

- Del af lokalsamfundet - tryghed 

- Gode fysiske rammer 

- Gode faglokaler 

- Idræt på skolen efter skoletid 

- Gode og dygtige lærer 

- Et tilvalg af folkeskolen 

- Mangfoldigheden – så vores børn kender flere kulturer 

- God størrelse – med tre spor.  

- Engagerede forældre 

- God skolevej - centralt 

- Forældre på besøg på skolen giver en større forståelse 

- At fokusere på at elever kommer til tiden og bliver hele dagen. 

- Hjælpe elever der kommer tidligt uden at komme i morgen SFO 

- God og tilstrækkelig kommunikation giver tilfredse forældre – og vi gøre allerede 

rigtig meget, men vi kunne med fordel gøre mere.  

- Støtte og lektielæsning 

- At vi bliver mere tydelig i samarbejde med SFO i arbejdet omkring 

forældresamarbejdet.  

- Hvordan får vi de store elever til at blive på skolen i pauserne  

- Styrke kantinen. 

- Vores værdigrundlag generelt  

- Storrytelling 

- ”På Næshøjskolen løser vi konflikter” 

- 20 min læsning hver dag - læsebånd 

På næste bestyrelsesmøde har vi valgt temaet: Forældrerådets betydning og opgave samt 

forældrerådspjecen – ses på i et kommunikativt perspektiv. 

ad 207 Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Orientering fra ledelsen af Lars Mølgård 

- Sne perioden i pauser er gået godt.  

- Det er snart nytår. Så vi er obs på fyrværkeri på skolen.  

- Klargøring til jul og kirkegangen. 

- Juleafslutning i hallen fredag den 21/12 kl. 11.00.  2. og 4. årgang optræder samt 

guitarvalgholdet. 

- Årsplaner er lærernes arbejdsplaner og ledelsens arbejdsredskaber. Lige nu ligger det 

første forældremøde så tidligt, at alle planer ikke er klar. Planerne bliver normalt først 

færdig medio september. 

- MUS og teamsamtaler 
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-  Julerier i SFO er i fuld gang.  

- Der er få elever i SFO i juleferien og derfor afvikler SFO- personalet også feriet. 

- På karakterbladet står der i fremtiden også fravær. 

ad 208 Post til formanden (5 min) 

- Der er ingen post. 

- Der er kommet en mail om elevers fravær, som rundsendes 

 

ad 209 Eventuelt (5 min) 

- Der er ingen punkter. 

Referat Dorthe Svenningsen 


