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Referat fra: 
 

Skolebestyrelsesmøde  

Dato: onsdag den 26. september 2018 

Tidspunkt: 17.30-20.30 

Sted: Personalerummet 

 

Medlemmer 

Forældre: Jesper Sørensen, Estrid Dickmeiss Allesø, Bendt Dahl, Brian Andersen Thuesen, Jannie 

Rosendahl Møller, Lene Lillelund, Michael Jepsen 

Personale: Rikke Pereira, Margit Skovgaard Toft 

Ledelse: Birger Graversen, Birgitte Agersnap 

Elevrepræsentanter: Formand: Mathias 8.b, næstformand: Lucia 8.a 

 

Referent: Birger 

Afbud: Mathias, Lucia 

 

Punkt Sag 

01 Godkendelse af referat 
- Rundsendes til underskrift 

Beslutning 
Tid: 2  min. 

Referat : Rundsendt til underskrift.  

02 Justering af dagsorden 
Beslutning 

Tid: 3  min. 
Referat: Ingen justeringer  
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Punkt Sag 

03 Meddelelse fra: 
 

1. Formand (5 min) 
Lærernes dag fredag d. 5/10 
Jannie er ordstyrer på skolebestyrelsesmøderne  
Skolebestyrelsen fortsætter med at optage korte video indslag fra 
skolebestyrelsesmøderne.   

2. Ledelse (5 min) 
Birgitte orienterede om det materiale der er sendt i høring fra kvalitetsrapporten.  
Skolen er udfordret af flere sygemeldinger.  
Der er afholdt møder i skolegårdsudvalget. DGI fremlægger i uge 40 konkrete 
forslag til hvordan skolegården kan inddeles og indrettes.     

3. Personale (5 min)   
Elevrådet i indskoleingen ønsker en åben ruchebane og små trampoliner som ved 
Hornslet skole. 

4. Elever (5 min) 
Kort orientering 

Tid: 20  min. 

04 Budget 2019 
- Status 

Drøftelse 
Tid: 10 min. 

Referat: Birgitte orienterede om kommunalbestyrelsens arbejde frem mod budget 2019. 

05 Regnskab 2018 
- Status for regnskab 2018 

Orientering og godkendelse 
Tid: 10 min. 

Referat:Birger orienterede om regnskabsopfølgning pr. 1. september og de forventede 
udgifter resten af året. Skolens økonomi er positiv.  
Skolebestyrelsen godkendte regnskabsopfølgningen.   
 
Der blev kort drøftet muligheden for økonomirapport som supplement til status for 
regnskab 2018, dette fremsendes til Estrid for separat punkt på næste 
skolebestyrelsesmøde.  
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Punkt Sag 

06 Udviklingsaftale 2018-2019 (Se bilag) 
Organisationsplan (se bilag) 

- Uddybende forklaring og opklarende spørgsmål 
- Vision og indsatsområder 
- Ledelsens ansvarsfordeling 
- Klar til læring / Omgangstone og omgangsform 

Orientering og drøftelse  
Tid: 40 min. 

Referat:Birgitte orienterede om udviklingsaftalen 2018-2019 for skolen med 
udgangspunkt i vision og indsatsområder.  
Birgitte orienterede om organisation-og ledelsesgrundlag for Marienhoffskolen. Birgitte 
orienterede ligeledes om klar til læring, samt omgangstone og omgangsform. 
 
På baggrund af orienteringen havde skolebestyrelsen en mindre drøftelse af temaerne.  
 

07 Pause 
Tid: 15 min 

08 Bestyrelsens opgave, herunder planlægning af tema for Arbejdsdagen   
- Input til temadagens dagsorden, med afsæt i Kursus-oplæg fra Skole og 

forældre 
 
Forslag til punkter på dagsorden: 

- Hvordan vil vi leve op til vores opgave som skolebestyrelse? 
- Hvad vil vi sætte i fokus det første år?  

Forslag til fokuspunkt fra Estrid og Birgitte: Trivselsgrupper og Klar til læring. 
 

Drøftelse og beslutning 
Tid: 30 min. 

Referat: Flere forslag til arbejdet på temadagen blev drøftet. F.eks. : 
- Bedre toiletforhold til eleverne 
- Klar til læring og ny omgangstone og omgangsfor 
- Trivselsgrupperne 
- Hvordan  fører vi tilsyn som skolebestyrelse? 
- Skolehjem samarbejde.  

 
Skolebestyrelsen besluttede at temaet d. 7/11 skal være fokus på trivselsgrupperne med 
tanke på evaluering og kobling til klar til læring set i et skolehjem perspektiv.   
 

09 Trivselsgrupper (se bilag) (skubbes eventuelt til arbejdsdagen) 
- Status på Trivselsgrupper i et forældreperspektiv 
- Status på Trivselsgrupper i et medarbejderperspektiv 
- Giver status anledning til ændringer i arbejdet med Trivselsgrupper på 

Marienhoffskolen 
Drøftelse og beslutning 

Tid: 20 min. 
Referat:Udsat til temadagen d. 7/11 
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Punkt Sag 

10 Rapport Trivselsundersøgelsen 2018 (se bilag) 
- Strategi og fokuspunkter for arbejdet med Trivselsmålingen 

Orientering og drøftelse 
Tid: 20 min. 

Referat: Birger orienterede om skolens strategi og fokuspunkter i arbejdet med 
trivselsundersøgelsen. Trivselsarbejdet retter sig mod de mål, der er besluttet i 
udviklingsaftalen.  
De 4 trivsels indikatorer; social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden skal i 
gennemsnit blive 10 % bedre.  
Andelen af elever der svarer ”aldrig” eller ”sjældent” på om de bliver mobbet, skal stige 
fra 91% til 100% 
Andelen af elever der svarer ”aldrig” eller ”sjældent” på, om de føler sig ensomme skal 
stige fra 77,5% til 90%.  
 
Skolebestyrelsen drøftede efterfølgende skolens arbejde med elevernes trivsel og 
trivselsrapporten.   
 

11 Punkter til kommende møder 
Tid: 5 min. 

Referat: 
Forslag om skriftlig regnskabsopfølgning en gang i kvartalet 
Hvordan vil løses skolebestyrelsens tilsynsopgave? 
Tilbagemelding fra skolegårdsudvalget. 
Orientering om skolens læring af ”elev løft”    

12 Evt. 
Tid: 5 min. 

Dagsorden og bilag vil fremover findes i en central mappe for skolebestyrelsen   
Estrid og Michael udarbejder dagens digitale indslag 
Suppleanten til skolebestyrelsen inviteres ved fravær  

 

 
For deltagelse i mødet d. 26.09.18 : 


