
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 5. februar 2018 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Ole 
Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni, Michael Grouleff Jensen, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Anne-Marie 
Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard, Elever: Sofie 6.B og Noah 6.A 

 
Afbud: Henrik, Lene, Anne, Michael     Suppleant Niels deltog 

 
Dagsorden/referat: 

Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
 

Pkt. 1  
 

Velkommen  

Pkt. 2 
 

Orientering: (O) 
- Elever 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- God dag med folkene fra Social pejling 

 
Forældre 

- Godt arrangement med social pejling på 6. årgang. 
Kunne ønske mere reklame for det. 
Evt. koble det på Tirsdalens skole? Eller lave det 
tidligere på året? 
Ledelsen tager det med til Tirsdalens skole 

- Ros til alle de gode tiltag der foregår på skolen fx 
flotte billeder fra H&D. Også til indsatsen for 
dygtige elever. – lige nu matematik på 4. og 5. 
årgang. Mere reklamer på vores hjemmeside. 

 
Personale 

- Intet 
 
Ledelse 

- Orientering om byggeriet i kælderen. Det går i 
gang i uge 7. 

- Planlægningen er godt i gang med Sydbyløbet 
d.17/5-18.  
Pt. arbejdes der med at 9.klasserne på Tirsdalen 
laver et ”Bamseløb” på 1 km. for førskolen, 0. og 
1. klasse. 

- Skolefest/emneuge – falder sammen med skolens 
120 års fødselsdag.  

- BRUS – på personale-møde. Om at vokse op i en 
familie med misbrug. Rigtig godt arrangement 

- MUS – ledelsen er snart færdig med MUS. Er ude 
og se undervisning inden samtalen. 

- PLF – går i gang med 2. runde af video-seancen, 
hvor der gives sparring på kollegers undervisning. 

- Personalets julegave var vintercabaret på Egns 
teatret – blev afholdt i sidste uge. 
 



 

Pkt. 3 
 

Skolebestyrelsens årsberetning 
- Vi ser den sammen 

Stor ros til dem der har lavet den. 
Har fået mange ting med i videoen. 
 
link til video-årsberetningen 

Pkt. 4  
 

Anti-mobbestrategi, en del af 
trivselspolitik for KRI  

- Fremlæggelse af 
skrivearbejdet fra gruppen 

- Videre arbejde 
 

Den gennemgås med diverse rettelser og tilføjelser. 
Arbejdsgruppen arbejder videre på det skriftlige og den 
sættes på igen på næste møde 

Pkt. 5 
 

Aftale-mål (bilag) 
Høring på Kristrup skoles Rapport. 

Der udarbejdes et høringssvar bl.a. med punkterne at 
statistikkerne er svære at læse og at vi er glad for at vores 
udskolingsskole, Tirsdalens skole, klarer sig så flot. 
Fortsat arbejde på trivselsdelen trods Kristrup Skole ligger 
pænt i statistikkerne 
 
Ledelsens forslag til aftalemål godkendes til at arbejde 
videre med  
Overskrifterne er: 

- At alle børn skal blive så dygtige de kan,  
incl. indsats for de dygtige børn dygtigere, arbejde 
med kerneopgave, bruge PLF 

- Glad børn lærer bedst  
incl. det kreative på skolen åben skole, skak, kor 
og andre indsatser, så alle oplever succeser og 
glæde. 

- Skolen for alle 
Inklusion/Mindset 

 

Pkt. 6 
 

MU; Min Uddannelse. (O) (D) 
Anders fortæller om vores 
læringsplatform. 
Hvad kan den? - Hvordan bruges den? 
Hvor langt er vi? Mål 
Henstilling fra SB 
 

Udsat til næste møde 

Pkt. 7 Princip gennemgang 
- Princip for indkøb af 

materialer 
 

Udsat til næste møde 

Pkt. 8 
 

Elevråd – samarbejde med 
bestyrelsen 
 

Udsat til næste møde 

Pkt. 9 
 

Evt.  Kortere skoledag for mellemtrinnet. Bestyrelsen ønsker at 
vi søger igen. 
 

 Tak for i aften 
Næste møde:  

- Anti-mobbestrategi 
- Vi ser frem mod næste 

skoleår 

 



-  Inklusionsstrategi 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning   
 


