
 

    

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Mandag d. 26. august 2019 kl. 18.45 – 20.30 
 
Sted: Personalerummet, Løsning Skole 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, Jette Sørensen, Søren Herden, Martin Jacobsen, Ja-
ne Ejdal Frandsen, Linda Vainø Eriksen, Helle Vestergaard, Jesper Karkov, Kia Møgelv-
ang, Ulrik Mikkelsen Hansen. 
Elevrepr.: Viktoria Bajrami Carlsen (8.A) og Alexander Bajrami Carlsen (7.A). 
 
Elever deltager i hele mødet. 
 
Afbud: Rene Jensen 
 
Mødeleder: Helle Vestergaard  Referent: Wickie Jørgensen 
 
Bemærk:  
Vi spiser fra kl. 17.30 – 17.50, hvor fællesmødet med Tippen starter. Se særskilt 
dagsorden til denne del. (Uden elevdeltagelse). 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen til de nye elevrødder og et nyt år i skolebestyrelsen v. René. 
 

Helle byder dem velkommen. 
 

2. Elevrådet orienterer. 
 

Det første elevrådsmøde er først i morgen. Helle orienterer elevrødderne om hvilke 
emner der kunne være relevante for dem at bringe op i dette fora. 
 
Der bliver spurgt om hvorvidt de enkelte klasser må have mikroovne og elkedler, så de 
kan varme mad.  
 
Der kommer nyt udbud fra bageren i kantinen. 
 
Der er et ønske om net i fodboldmålene. 
 

 
3. Siden sidst v. skolens ledelse. 

 
Der er ansat to nye lærere og de har begge matematik og fysik/kemi. Katrine som tilknyt-
tes team1 og skal varetage undervisningen i N/T på mellemtrinnet, og Martin tilknyttes 



team G3. Han skal ligeledes følge en lærer i fysik i overbygningen og varetage to hold i 
N/T på 5. årgang. 
Der er et stillingsopslag på en skolesekretær, da Berit desværre skal hjem og gå i en peri-
ode. 
Ansættelsessamtaler d. 19.9 fra kl. 14 hvis det er muligt. Giv besked til Helle hvis I kan 
deltage. 
 

4. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 
 

Udkast med mødedatoer vedhæftet. 
 
Årsplanen gennemgåes. 
 
Hvordan kan skolebestyrelsen opfylde deres forpligtelse til at føre tilsyn med sko-
lens virke. Hvad ligger der i at føre tilsyn? Helle undersøger nærmere hvad der lig-
ger i begrebet. 
 
Der har været mange gode og spændende debatter i skolebestyrelsesarbejdet. 
 

 Medarbejdertrivselsundersøgelsen  

 Økonomien 

 Trivselsundersøgelsen og nationale test 
Punkterne inviterer til et indblik i medarbejderne, elevernes og økonomiens tilstand, og en 
måde at opfylde tilsynsforpligtelsen. 
 
Der er et ønske om at der kan arbejdes med læsning på skolebestyrelsesniveau. 
 
Bring your own device – hvordan kan det bruges i en profilering? Der er flere elever der 
medbringer deres egne computere i de ældre klasser. 
 
 
 

 
 
 

5. Samarbejde med fødeskoler. 
 

Skolens ledelse har i samarbejde med skolelederne fra Ølsted og Øster Snede Sko-
le gennemgået den nuværende samarbejdsaftale med henblik på at lave en opdate-
ring. HV har før sommerferien orienteret omkring dette. Skolens ledelse har efter-
følgende drøftet samarbejde og den gode overgang fra fødeskole til overbygnings-
skole. Der ønskes udarbejdet en samarbejdsaftale, der inkluderer princip for klas-
sedannelse og et årshjul for samarbejdet. I den forbindelse ønskes bestyrelsens 
drøftelse af; 
 

 Samarbejdsdage: Form, indhold og hyppighed  

 Klassedannelse  
Det er vigtigt, at alle elever og forældre informeres samtidig. 



Det er vigtigt, at det meldes ud hvorfor klasser splittes op og hvorfor ikke. Ærlighed 
skal vægtes højt uden at udstille elever og personale. 
 
Er det en mulighed at fødeskolerne kan komme samlet ind i en klasse? 
 
Opmærksomhed på hvad det betyder for det enkelte barn når de skal indgå i nye 
klassefællesskaber. 
 
Vi laver ofte nye klasser på baggrund af pædagogiske hensyn. Læringsmiljøet kan 
være afgørende for klassedannelsen. 
 
Der skal være deadlines 
Der skal være god information 
Der skal være nogle retningslinjer men med god elastik 
Årsagen til valget skal meldes ud til forældrene 
 
Hvis den enkelte elev skal vælge kammerater til nye klasser, skal det overvejes i 
hvilken kontekst der skal vælges.  
 
Klassetrivsel kan anvendes som grundlag for klassedannelse, da den giver et 
grundlag for både det relationelle og det faglige aspekt. 
 

 Trekantssamtaler (overleveringssamtaler med afgivende skole, modtagende 
skole samt forældre/ elev). 

Skal der i udskolingen være trekantssamtaler om vores egne elever såvel som dem 
der kommer udefra. Kan vi veksle en af skolehjemsamtalerne til en trekantssamtale. 
 

 Samarbejde på tværs af skolebestyrelser (fødeskoler/ overbygningsskole) 
Hvad skal vi mødes om? Ikke en fast møderække. Det kan være relevant at mødes 
omkring udarbejdelsen af principper for samarbejdet mellem Løsning og fødesko-
lerne. 
Det er interessant at vide hvorfor det er svært at tiltrække eleverne fra fødeskoler-
ne. Det må være et succeskriterie at flere elever vælger Løsning til. 
Vi inviterer til et fælles bestyrelsesmøde om samarbejdsaftalerne med fødeskoler-
ne. 
 

 Forældreinvolvering forud for skoleskifte (skolefest, åbent hus mm.) 
 
 

6. Film om Løsning Skole. 
 

Vi har tidligere drøftet behovet for en præsentationsfilm af skolen. Skolens har haft 
kontakt til et firma (AD Medier), der producerer reklamefinansierede film. Der øn-
skes en drøftelse af bestyrelsens holdning til dette. 
 
Ideen om at lave en film som viser skolens kvaliteter er rigtig god. Kan man drive 
folkeskole og anvende reklamer?  
Der skal være go fra forvaltningen inden vi går i gang med videoen. 



 
 

7. Eventuelt. 
 

Hjemmesiden – hvem står for den? Hvem opdaterer den? Rullende skolestart – det gør 
vi ikke længere. Kan det slettes? Sekretæren skal prioritere sin tid og hjemmesiden 
skifter program i nærmeste fremtid. 

 

 

 
Vel mødt  
 
 
 
 Rene Velling Jensen  Helle Vestergaard 
 

 


