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Referat – princip/tilsyn  

Torsdag den 9. maj 2019 
 
Deltagere: Peter Hvidgaard, Finn Hviid, Martin Trærup (fra 18.45), Lonnie Christensen, Gitte Jensen, Lise 

Lundgaard Jensen, Oliver 8a, William 8b, Claus B Sørensen og Lars Mølgaard 

Afbud: Anton Rasmussen, Henrik Dalgaard og Chris Christoffersen 

Til punkt 2 deltog forældrerådet fra SFO med: Dorthe, Tina, Thirsa, No og Merete 

Dagsorden er udarbejdet af Peter Hvidgaard 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og godkendelse af referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, valg af ordstyrer og referat underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden og referat godkendt 

2.  Tilsyn – Fællesmøde med SFO-forældreråd.  

Formål:  Tilsyn med SFO-en og fokus på hverdagen i SFO. 

Fremgangsmåde: SFO-en fremlægger status på hverdagen i SFO-en. Hvordan bliver hverdagen 

prioriteret og afviklet. 

Tid: 30 minutter. 

Forældrerådet beklagede at der desværre var tre afbud til aftenens fællesmøde. Forældrerådet har en god 

bredde i forhold til SFO-ens aldersgruppe. 

Forældrerådet har arbejdet med mål- og handleplan. I den forbindelse har der været temaer drøftet, som 

feks traditionerne, brug af marken, brug af IT og devices. Drøftet vægtningen mellem KAN og SKAL 

aktiviteter for børnene, og hvordan børnene ses i hverdagen.  

Der lægges meget arbejde i overgangen fra børnehaven, samt overgang til klubben.  

Inklusionsopgaven prioriteres i dagligdagen i forhold til at få alle med. 

Et fremtidigt tema er robusthed – udover opgaven med princippet. 

Arbejdet i SFO-en er godt forankret i personalegruppen. 

3.  Princip – Udarbejdelse af princip for SFO-en. 

Formål:  Bestilling fra skolebestyrelsen til forældrerådet i SFO-en på et forslag til princip.  

Fremgangsmåde: Drøftelse af grundlaget for et princip incl. skolebestyrelsens principskabelon. 

Fælles drøftelse af hvad der kunne være vigtigt i princippet, således der er et afsæt for forældrerådet 

at arbejde videre med. Aftale om hvornår forældrerådet skal vende tilbage til bestyrelsen med et 

forslag. 



NÆSHØJSKOLEN 
BESTYRELSESMØDE 

 

Referat til bestyrelsesmøde Næshøjskolen 

2 

Bilag: Skabelon for princip, Skole og forældres pjece om hvad et princip er. 

Tid: 30 minutter. 

Skolebestyrelsen ser gerne forældrerådet udarbejder et forslag til princip for området, et forslag der 

understøtter den ønskede hverdag. 

Kort gennemgang af bestyrelsens nye skabelon som sendes til forældrerådet. Princippet må gerne indeholde 

tilsynsparametre og økonomi. 

Forældrerådet arbejde med et forslag til princip frem til efteråret, hvor forældrerådet sender forslaget til 

skolebestyrelsen. 

Stikord som kan indtænkes i princippet: omsorgsfulde voksne, tryghed, fast ramme, børnene oplever sig 

inddraget i hverdagen, børnene gives ansvar. 

Skolebestyrelsen stiller sig til rådighed for hjælp og spørgsmål i procesen. 

4.  Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering om elevrådet 

Tid: 5 minutter. 

Elevrådet får besøg af de 32+ for at lave en film om elevrådsarbejdet som reklame for arbejdet. 

Der er arbejdet med et årshjul, hvor der ønskes flere om nye aktiviteter ind. Ideer som: Store legedag (store 

om små elever blandet), bruge venskabsklasserne mere, Ren by Harlev – affaldsindsamling i byen, 

julefodbold og fastelavn som vanligt (måske skal 4 årgang med til fastelavn). Skolefest med mere fest – 

måske mest for de ældste. 

Opbakning til at elevrådet gerne vil sætte flere initiativer i gang. 

5.  Beslutning – Revideret forslag til princippet for klasseændringer. 

Formål:  Revidering af eksisterende princip. Udvalget medbringer revideret forslag. 

Tid: 10 minutter. 

Forslaget drøftet og enkelte justeringer foreslået.  

Informationen af elever og forældre bør ske med tæt samtidighed. Elevrådet bedes komme med forslag til 

elevernes ansvar (ledelsen deltager i elevrådsmøde med dette punkt), Indskolingslederen bedes vurdere 

formuleringen vedr. klassedannelse ved skolestart. 

Udvalget tog notater, skoleledelsen sender de opsamlede kommenterer til udvalget. 

Princippet besluttes på næste møde. 

6.  Beslutning – Revideret forslag til princippet for trivsel og anti-mobning. 

Formål:  Revidering af eksisterende princip. Udvalget medbringer revideret forslag.  

Tid: 10 minutter. 

Udsat 

7.  Beslutning – Valg af næste principper til revidering. 
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Formål:  Udvalg forslå næste princip til revidering. Nedsættelse af udvalg til arbejdet. 

Tid: 15 minutter. 

Drøftet. 

SFO-princippet er igangsat. Skolens ledelse udarbejder forslag til elitesportsprincippet til næste møde 

(udsendes inden mødet) 

Resten udsættes til efter sommerferien. 

 8.  Orientering/beslutning – Skoleårets planlægning. 

Formål:  Orientering om planlægningselementer for kommende skoleår. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af stadet af planlægningen. 

Tid: 20 minutter. 

Fagfordelingen er godt undervejs. Der er fundet personaler der skal deltage som ressource personer i 

skolens SLF-arbejde (Stærkere Lærings Fællesskaber). Der planlægges med pædagogisk weekend 13-14/9 – 

der er et ønske om skolebestyrelsens deltagelse fredag eftermiddag til fælles drøftelser med det pædagogiske 

personale. Forslag til mødedatoer: torsdag 22/8, mandag 30/9, tirsdag 29/10, onsdag 27/11, torsdag 12/12, 

mandag 20/1, tirsdag 18/2, tirsdag 17/3, onsdag 29/4, torsdag 14/5 og mandag 8/6. Møderækken drøftes på 

næste møde, og der er et møde mere end aftalt. 

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

9.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen, herunder forslag til kalender for bestyrelsesmøderne. 

Tid: 10 minutter. 

Skriftlige prøver i gang og alle elever har deltaget. Der er jazz arrangement med alle elever i 3-5 klasse – 

spænde projekt. Vinduesudskiftningen er i gang og SKC flytte i perioden til SFO-2-3 afdelingen. 

Udpegningen af de nye fælles administrative ledere er sket – skolens skal desværre tage afsked med Elli. 

Processen og møder omkring sammenlægninger foregår nu. Der er møder om skolens fremtidige brug jvf 

byrådets beslutning om at alle klubber skal ligge på skolerne. Emneugen starter 20/5. Sidste skoledag er 

24/5 – dagen følger traditionen. Skolen får besøg af rådmanden for at høre om Klassetrivsel.dk – det bliver 

spændende. Efter granskning af skolens historie har ledelsen sat sig fast på en dag hvor vi kan markere 

skolens fødselsdag – datoen er 22/4 – dagen hvor skolen blev genindviet efter den store tilbygning i 1976.  

10. Evt.  

Input til næste møde: 


