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Referat af skolebestyrelsens folkeskoleudvalgsmøde d. 15. maj 2018 
  
Til stede: Nynne, Arne, Jesper, Tine (til 17.10), Allan, Astrid 7.x og Merete 
Afbud: Anne 
 
 

1. Præsentation af Årsplan for digital dannelse v/ Tine Andersen  
Dokumentet har været undervejs længe, og er et dynamisk papir, der skal justeres årligt, da der 
løbende sker ændringer og udvikling på området. Ledelsen har entreret med Center for digital 
dannelse, der lavede et oplæg på ledelseskonference i marts, og som vi arbejder videre med 
næste år skoleår, med et oplæg til alle fo-gy-lærere på SAG til august. Folkeskolen har desuden 
købt 2 forældreworkshops – én for hver afdeling, mens gymnasiet har købt en workshop til 
eleverne i 1.g. Europaskolen får et tredje forløb. 
Målet er at blive ”en digital moden organisation”. 
Jesper gjorde opmærksom på, at it-udstyret skal kunne følge med, og det bliver en stor udfordring. 
 Nynne nævnte, at med den nye persondatalov ligger der meget, der også skal arbejdes med 
fremadrettet. 
Noget af dette tages der højde for i den nye platform Aula – afløser for Skoleintra. 
Nynne roste papiret meget. Bad os være opmærksomme på  

• Cypersikkerhed 

• Bobler, hvor bl.a. Google bestemmer, hvad der vises 

• Vores  viden om darkweb (Thor-browser) 

• Sundhedsmæssige aspekter fysisk,socialt, etisk og filosofisk  
Astrid er glad for workshopolæg udefra- har haft gode erfaringer med det fx vedr. rygning 
Allan udtrykte megen tilfredshed  med en plan, der er til at gå til . Det er et områder ,der optager 
eleverne og som lærerne bliver nødt til at forholde sig til. 
Tine beder HEP fremsende dokumentet til den nuværende og kommende skolebestyrelse. 
 

2. Forslag til anvendelse af de udmeldte udskolingsmidler 
Merete orienterede om, at der på SAG er udmeldt 700.000 kr til styrkelse af udskolingen i2018. 
Beløbet er stigende årligt de næste 3 år. Formålet er bl.a. at styrke fagligheden, forbygge fravær 
og udsivning til privatskoler, gøre alle elever uddannelsesparate  og medvirke til at flere fortsætter 
på erhvervsskolerne 
Jesper mindede om, at SAG har lille udsivning, mange fortsætter i gymnasiet, vi har et pænt 
karaktergennemsnit  og høj trivsel. 
Ledelsen har valgt at opslå en stilling som LKT-vejleder for udskolingen, men der er flere midler at 
arbejde med, hvor bestyrelsen, lærere og elever skal tænke med .  
Ideer: 

• Udfordringer i.f.t. helhedsrenovering og genhusning – Give et forkælelse: En bustur langt 
væk / En fest for udskolingen 

• Meebook : computere til alle så vi får en 1:1 løsning 



• Partnerskaber med Hotel og restaurationsskolen, værksteder på UCC, Game, osv  

• Flere nye emner til valghold med for drengene.  

• Hvad kan vi gøre for pigerne ,så de ikke siver ud . Noget helt nyt, f.eks synge andet musik et 
andet sted, synge med drengene, rytmisk musik, spille i band selv… 

• Etablere studieomåder /celler f.eks med møbler i PLC 

• Øget ungdomsuddannelsesvejledning på egen skole 
 

3. Opfølgning på kontaktforældremøde 
Vi diskuterede den løbende kommunikation til kontaktforældrene, og hvad vi skal med 
kontaktforældremøderne? Hvad interesserer forældrene?  
F.eks. helhedsrenoveringen, men det er ledelsens opgave at informere alle skolens forældre. 
Den nye skolebestyrelse skal diskutere, om vi forsat skal have kontaktforældreordningen og i 
givet fald med samme beskrivelse. Skal bestyrelsen hellere invitere til stormøder, hvor det er 
skolebestyrelsen alene, der møder forældrene? 
Konklusion:  der skal ikke vælges kontaktforældre til august, da det afventer en beslutning i 
den nye skolebestyrelse. 
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