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Referat til temamøde  

Den 7. november 2017 
 

Deltagere: Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Martin Kjær, Martin 

Alsted, Nils Hagelskjær, Lise Lundgaard Jensen, Sisse Sort 9b, Elli Riddersholm, Claus B. 

Sørensen og Lars Mølgaard   

Afbud:  Jesper Bennedsgaard og Laura Bigum 9a 

Dagsorden er udarbejdet af Gitte Damgaard 

1. Godkendelse af dagorden og referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, og at referatet godkendes og underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden godkendt, referat godkendt 

2. Præsentation og velkomst til elevrådsrepræsentanter og Martin Alsted 

Formål: Velkomst til elevrødder og Martin. Tavshedserklæring. 

Fremgangsmåde: Præsentationsrunde. 

Tid: 10 minutter. 

Velkomst til Martin A og Sisse. 

3. Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering fra elevrådet. 

Fremgangsmåde: Elevrådet fortæller 

Tid: 5 minutter. 

Der har været afholdt to møder. Der er måske for lidt for lidt tid til arbejdet. Elevrådet har allerede brudt 

deres ramme – og taget en ekstra time til opgaven. På planmødet blev alle er sat i grupper og det kneb med 

tid til opsamling. 

Elevrådet har ønske om vandposter på skolen. Vandet i klasserne opleves ikke som frisk koldt vand. 

Ønske om flere bordebænkesæt på gangene. Elevrådet undersøger det videre på kommende møde. 

Forslag om at elevrådet arbejder med elevtrivselsundersøgelsen som tema. 

4. Tema – Princip for understøttende undervisning. 

Formål:  Igangsættelse af princippet for understøttende undervisning.   
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Fremgangsmåde: 1) Kort oplæg fra ledelsen og medarbejderne om væsentlige elementer vedr. 

understøttende undervisning. 2) Medbring 3-5 elementer/ting som du mener er vigtige i forhold til 

dette princip. Drøftelse af fællestræk i de fremsatte elementer. 3) Formelle krav til princippets 

indhold.  4) Nedsættelse af arbejdsgruppe og plan for det videre arbejde. 

Bilag: Tidligere fremsendt forslag fra Dorthe medsendt til inspiration 

Hjemmearbejde: Medbring 3-5 vigtige elementer til princip på området. 

Tid: 60 minutter. 

Alle aktører bød ind med ideer og input til arbejdsudvalget. 

Fungerer som kit i forhold til klassens mangfoldighed af opgaver, plads til at dyrke nicher og nørde. Plads 

til forskellighed i tilgang mellem klasser og årgange. Socialt arbejde. Bred pallette af opgaver. Åndehul for 

helheden. Indhold og tid til opgaveløsningen skal passe sammen. Bruge §16a. Lave motion og bevægelse – 

gerne med fast plan af multibanen. Øje for lovgivningen, Praktisk tilsnit og væk fra skolebordet. Understøtte 

drenge. Studietid/uddannelsesparathed. Fællesskabet i klassen. Bruge eksterne kompetencer. Tilpasset 

klassens behov og læringszoner. Udfordre eleverne på andre faktorer og nye sammenhænge bl.a. på tværs af 

alder. Koble teori og praksis.  

Med afsæt i dialogen blev arbejdsgruppe nedsat. Arbejdsgruppen kommer med oplæg til kommende møde. 

Arbejdsgruppen blev: Birgitte, Dorthe og Gitte 

 

5. Orienteringspunkt – Status på skolens økonomi. 

Formål: Orientering om skolens oktober regnskab. 

Fremgangsmåde: Skolens administrative leder fremlægger status efter 3. kvartal.  

Tid: 15 minutter. 

Gennemgang af budgetstatus på oktober 2017. Udsigt til et pænt overskud på undervisningsdelen på 

størrelse med det planlagte, og som nedbringer skolens opsamlede underskud. I SFO-delen er der et mindre 

underskud, som dog er lidt højere end planlagt. 

Grundig gennemgang af posterne og drøftelse af betydningen i SFO-en af de konkrete elevtal. På 

undervisningsbudgettet er der brugt en del penge til vedligeholdelse bla. i forhold til ombygningen af 

håndværk & design lokalet. 

 

6.  Evaluering – Forældremøderne. 

Formål:  Evaluering af årets forældremøder.   

Fremgangsmåde: Tilbagemelding fra de forskellige årgangsmøder. Drøftelse i forhold til vurdering 

af udbytte og organisering. 

Anbefaling: Skal skolebestyrelsen deltage på samme møde kommende skoleår? 

Tid: 10 minutter. 
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Skolebestyrelsen anbefaler at skolebestyrelsen fortsat deltager i forældremøderne. Personalet oplever det 

som opbakning til samarbejdet 

7.  Evaluering – Årsmødet. 

Formål:  Evaluering af årsmødet med deltagelse af Børns vilkår.   

Fremgangsmåde: Fællesevaluering af mødet. Der deltog 33 personer i mødet. Drøftelse i forhold til 

vurdering af udbytte og organisering. 

Anbefaling: Vurdering af foredrag som element til årsmøder? 

Tid: 10 minutter. 

Evalueret. Godt møde, men der kunne godt være ønsket flere deltager. 

Kunne mødet have været mere reklameret feks med opslag på gangene eller med flyers. 

Opfordring fra skolebestyrelsen til at sætte årsmødes temaet på som temadag på hele skolen. 

Forslag om at elevrådet forholder sig til hvorledes at trivsel kan tænkes ind i skolens hverdag. 

8.  Dialogmødet 8. november 2017. 

Formål:  Afklaring af deltagerkreds.   

Fremgangsmåde: Tilkendegivelse af hvem der deltager i mødet. 

Tid: 5 minutter. 

Der er 4 deltagere fra Næshøjskolen 

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

9.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen.  

Tid: 10 minutter. 

SFO-forældreråd afholder opsatsmøde samtidigt med skolebestyrelsen 

Motionsdagen blev afhold med ny rute 

Skolen har kontakt med kommunale initiativer i forhold til toiletudfordringen – der er ved at opstarte titag 

der ligner det vi også søger. 

Kvalitetsrapporten er undervejs og skal være klar til udtalelse på næste møde. 

Vi får besøg af Brønderslev Kommune der gerne vil høre om vores samarbejde mellem SFO og undervisning. 

Vi har haft brandsyn – det ser fint ud, men der er også nye krav til garderober på gange. 

Der er frivillighedsår i 2018. 

30/11 er der juleklip og skolefodbold 
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A-dag har afsæt i matematikkens dag 

Projektopgaverne er på trapperne 

Vi har haft en årgang på besøg en hel dag i Bilka 

 

10.  Post til formanden. 

Formål:  Information om indkomne emner.   

Fremgangsmåde: Fremlæggelse og drøftelse af indkomne punkter.  

Tid: 5 minutter. 

Indbydelse til rådmandsmødet – punkt 8 

Formanden har modtaget respons fra en forældre i forbindelse med årsmødet 

11. Evt. 

Lærerne informerer om at foråret 2018 byder på nye overenskomstforhandlinger. Ingen håber på ny konflikt. 

Et medlem ønskede princippet for skole/hjemsamarbejdet genoptaget. 

Skolebestyrelseslisten skal opdateres. 

  

 


