
Referat fra SKOLEBESTYRELSES MØDE NR. 8 

Tirsdag den 18. juni kl. 17.00 - 19.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

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

Carsten og Stine.

Afbud:

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

2. Orientering______________________________________________________________
TID: 15 min.
Kirsten: Overvej], om nogle vil med til Nyborg. Tilmelding til august.

Fra skolen: Prøv at gå i skole for kommende forældre, Pædagogisk fokus kommende år, 
Årgangsforældreråd, økonomi (SFO, kurser og ansættelser).
Næste år har vi også: Nyt fra Forældreforeningen og nyt fra SFOen.

Henrik:
-Info om vejarbejde på Kirkebakken. Det kommer til at strække sig langt ind i næste 
skoleår.
-Vellykket "prøv at gå i skole- arrangement" afholdt med god dialog blandt 
forældregruppen på trappen. 62 elever starter til næste skoleår.
-Tokus på årgangsforældreråd næste skoleår. Man går i en klasse, men man er i lige så 
høj grad en del afen årgang, hvor der bl.a. er mulighed for fleksibel holddannelse. 
-Pædagogisk fokus på medarbejdersiden er det kommende år fortsat en videreudvikling af 
de professionelle læringsfællesskaber. Styrkelse af årgangstænkningen, klasserumsledelse, 
relationskompetence samt skriftlighed er ligeledes indsatsområder.
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-Arrangement med Helle Hein (sammen med Hældagerskolen og Novaskolen) er planlagt 
til marts måned. Vi afholder skoleovertagelsesdag med fokus på PLF den 8/11.

-Økonomi: Vi sigter mod 735 elever næste år. Vi forventer ligeledes et underskud på 
500.000 kr. En stor del af underskuddet er fra SFO'en, hvor elevtallet er mindre det 
kommende år, da 4. årgang er rigtig stor.

-Der blev stillet spørgsmål til samarbejdsaftalen mellem daginstitutioner og skolen, som 
nogle forældre ikke føler er overholdt. Denne evalueres, og Henrik ætter henvendelse til 
institutionerne.

3. Forældre årshjul 2019/2020_______________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Gennemgang af de aktiviteter vi byder ind til det kommende år.
Se bilag 1. Forældre arrangementer Kirkebakkeskolen 2019/2020

Årshjulet blev gennemgået, og der blev foretaget små justeringer.

Beslutning:
Henrik laver ny indledning, hvor forventninger til forældredeltagelse nuanceres.

Kirsten er tovholder på et katalog, hvor elevernes tanker/ideer til aktiviteter på 
skoleovertagelsesdagen bliver nedskrevet.

4. Skolebestyrelsen 2019/2020_______________________________________________
TID: 25 min.

Baggrund: Planlægning af kommende år.
- Peter træder ud af skolebestyrelsen - vi skal have indkaldt en suppleant.
- Forslag til årets møder: 28. august, 8. oktober, 5. december, 29. januar, 3. marts, 5. maj

og 18. juni fra 17.00 til 19.00 og to gange udvider vi mødet, så det er fra 17.00-20.00.

- Årsberetning - hvem laver en sådan?

- Ideer og forslag til årshjul - se bilag 2 nuværende årshjul.

-Peter stopper, da hans barn går ud af 9. årg.



Der ringes ud til suppleanterne (den første på listen bliver spurgt først).

-Datoerne godkendt.

-Årsberetning: Der laves en film (Kirsten og Stine er tovholdere).

-Årshjulet:
Brainstorming på ideer til kommende møder:
Forslag om at genbesøge kantinen. Viden om og besøg i FabLab. "Fler udvikler vi 
talent"Fler-går-vi-i-skole-kampagne". "Fal-ordentlig-kampagne"."Den åbne skole". 
Mere tid til snakke/dele refleksioner om hverdagsproblematikker. Forslag om at bytte 
rundt på dagsordenen, så evt. ligger først, kortere dagsordener. "Gæsteoptrædener

Beslutning:
Kirsten og Flenrik fordeler ønskerne, der præsenteres på næste møde.

5. Skole/hjem samarbejdet___________________________________________________
TID: 30 min
Baggrund: Anden behandling af nuværende princip for skole/hjem samarbejdet. Vi kigger 
på det én gang til og derefter følger Princip 0.

En drøftelse på et skolebestyrelsesmøde danner grundlag for udarbejdelse af et eller flere principper.
• Skolebestyrelsen beslutter hvordan det videre forløb for udarbejdelse af princippet skal forløbe med 
udgangspunkt i drøftelserne og alle parternes input.
• Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger 
detaljer og muligheder samt formulerer og udarbejder et forslag til princip, der er tro mod skolens 
kernefortælling.
• Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen og kan inkludere: elever, medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer, kontaktforældre, skolens ledelse og eksterne.
• Det fastsættes, hvornår princippet skal forelægges for skolebestyrelsen.

Se bilag 3: Princip for skole hjem samarbejde

Kommentarer fra sidste møde:
-Meget dækkende princip - dog skal SFO'en repræsenteres - det kan opsættes på en 
anden måde (noget står dobbelt).
-Højt informationsniveau.
-Ensartede informationer fra skolen på intra (fx lektier).



-Forældrerådene er vigtige til sociale arrangementer, og medarbejderne er 
repræsenteret ved det første forældrerådsmøde.
-Der bør være forskel på informationen alt efter alder.
-Pas på ikke at "bypasse" eleverne, (mest i udskolingen)
-Tænk på forskellen mellem skole/hjem og skole/elev.
-Tillid
-Forældrerådsguide til førstegangsforældre med ideer m.m.
-Elevrepræsentanter i forældrerådene.
-Fokus på "modtagebørnene" (hvad skal der til, for at de kan deltage i arrangementer 
uden for skoletiden?).
-Åben skole. Aktiviteter for forældrene.
-Arbejdsdage.
-Aula/Min Uddannelse.

Henrik: vi skal have løftet årgangsrådene.

Beslutninger:
-Princip O-udvalget omskriver det gamle princip.

-Henrik laver forslag til en forældrehåndbog.

6. Evt___________________________________________________________________
TID: 5 min.
Tilbud fra Peter: Elever kan komme på besøg i en grusgrav (ved Brædstrupf hvor de kan 
stå på snowboard.
Der blev sagt pænt farvel og tak for indsatsen til Peter Post.

7. Fælles spisning og afslutning af året
TID: 30 min

Referent: Jakob Nielsen


