
SKOLEBESTYRELSES MØDE NR 3

Onsdag den 22. november kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Peter, Kirstine, Michael, 

Carsten, Stine, Thilde og Liva

1. Velkomst og godkendelse af referat 
TID: 5 min 
Referatet godkendt

2. Forældretilfredshedsundersøgelse_______________________________________
TID: 15 min.
Baggrund: Vi skal i januar lave endnu en forældretilfredshedsundersøgelse. Den kommer 
normalt hvert andet år, men vi har haft en ekstra. Henrik viser dias.
Hvordan kan skolen og skolebestyrelsen bakke op og deltage i kommunikation omkring 
undersøgelsen, så vi får en valid undersøgelse?

Henrik redegjorde for forældretilfredshedsundersøgelsen. I starten af december kommer 
der info ud til forældrene, og i januar skal den besvares.
Efterfølgende kigger skolen og skolebestyrelsen på, hvad der skal arbejdes videre med. 
Der udloves en præmie til den klasse, der har den højeste svarprocent, og der følges 
løbende op på deltagelsen.

3. Orientering______________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Skoleovertagelsesdag, Teamsparringer/relationskompetence, mobil/skærm 
politik, trafik, trainee-lærer uddannelsen (forældrehenvendelse) og skole og forældre 
konference.

Henrik:
Vi har internt evalueret skoleovertagelsesdagen. Gode tilbagemeldinger fra forældre, men 
lidt uklarhed over, hvor forældrene skulle spise. Mange elever er ud af huset - bl.a. med
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vores samarbejdspartnere. Dette vil vi gerne videreudvikle næste år. Desuden laves et 
idekatalog i ft. aktiviteter, der kan laves på de forskellige årgange.
Elevrådet har hørt godt om dagen fra andre elever.
Der skal også laves seddel med forslag til formalia for de, der gerne vil have det (kantinen, 
hvem man ringer til, hvis der sker noget, osv.). Balance mellem frihed og hjælp/vejledning 
fra skolens side, da de frie rammer også tiltaler mange. Skolebestyrelsen skal være bedre 
til at reklamere og fange nogle af de mange gode historier, vi oplever.

Henvendelse om trainee-uddannelsen:
Vi sigter ikke efter at ansætte flere trainee-lærere.

Mobil- og skærmretningslinjer:
Henrik har diskuteret kommende rammer for skærm / mobiler med elevrådet. Elevrådet vil 
gerne have mobiltelefonerne i de sene pauser i udskolingen. Der igangsættes en proces, 
hvor både elever og personalet inddrages.

Skole- og forældrekonference den 23.-24 nov., hvor Kirsten, Michael og Kirstine deltager: 
Kirsten fortalte om temaerne, der skal behandles på mødet. Gruppen refererer, når de 
kommer hjem.

4. Nyt fra elevrådet
TID: 10 min 
Baggrund:
Juleklippedag er et frirum, og der er plads til elevønsker.
Mobilpolitikken har været meget til debat i klasserne. Nogle elever er imod tankerne af 
forskellige årsager. Det er vigtigt at være i dialog med eleverne.
Forslag om at lave forsøg der kan evalueres fx én periode, én dag ad gangen. Der bliver 
en proces, så elever og personalet inddrages.
Kantinen: Har været i dialog omkring portionsstørrelsen. Mange positive tilkendegivelser 
i ft. maden fra eleverne.
Udefaciliteter og markedsdag har også været debatteret på elevrådet.

5. Karakterdannelsen_____________________________________________________
TID: 15 min.
Per Schultz Jørgensen om karakterdannelsen. Det handler ikke kun om kærlighed, men 
også normer, struktur og rammer. Børn skal kunne tage et ansvar og holde ud. Alt for 
mange børn er ude af sig selv og vi skal sammen hjælpe dem på vej.



Vi så et filmklip om ovenstående, mens vi spiste, og vi talte efterfølgende kort om, hvad vi 
blev inspirerede af.

6. Høringssvar - den røgfrie skole__________________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Skolebestyrelsen skal tage stilling til forslag om total rygeforbud på skolen. 
Se bilag.
Henrik redegjorde for forslaget.
Opbakning til høringssvaret. Skolebestyrelsen understreger, at der skal tilbydes 
rygestopkursus til personalet (også ved færre end 10 personer på arbejdspladsen).
1. Pause med spisning

TID: 15 min

2. Principper for Kirkebakkeskolen_____________________________________________
TID: 20 min

Baggrund: Henrik og Kirsten har kigget på hvilke principper, der mest trænger til kosmetik 
og hvilke der er mere gennemgribende behov for at arbejde med.
Forslag:
Vi foreslår, at der kommer fokus på følgende principper: Digitalisering, Engum 
samarbejdet, internationalisering, skole/hjem/forældre henvendelse, sprog, 
kommunikation, pauser. Trivselspolitikken bliver slettet og 0. klasse og fagfordeling bliver 
opdateret.

Vi holder et fællesmøde med Engums skolebestyrelse til januar.

3. Årshjul___________________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Forslag til årshjul.
Se bilag.

Årshjulet godkendt. Forslag stillet om, at der også arbejdes med: "Her udvikler vi 
talent", "Den åbne skole", "Den gode tone", og at vi bliver dygtige til 
forventningsafstemning på alle områder - bl.a. i ft. at modtage nye elever generelt.



TID: 5 min

Kommentarer omkring skole-hjem samtaler i indskolingen afgivet.

Referent: Jakob Nielsen


