
Bilag 6.2.2 
 

 

Referat af møde i folkeskoleunderudvalg til skolens bestyrelse 
tirsdag d. 11. oktober kl. 16-18 

 
Til stede: MH, Nynne, Arne, RE, JE, SE og ME 
Afbud: Anne 
Ikke til stede: elevrep. Sif 
 

1.  Præsentation 

Ikke nødvendig ad Sif ikke var til stede 

 

2. Evaluering af kontaktforældremøde d. 7. september 

Fint møde. Referater er sendt til kontaktforældre, men udvalgets forældre har i 
deres egne klasser intet modtaget fra kontaktforældrene. Det kunne tyde på, at 
ordningen med, at kontaktforældrene selv skal sende videre i egen klasse ikke 
fungerer. ME beder HEP lægge på opslagstavlen i forældreintra til alle klasser 

 

3. Ideer til indhold i næste kontaktforældremøde d. 15. marts 2017 

Efter en længere drøftelse enedes man om, at kontaktforældremødet i marts 
erstattes af et arrangement for alle forældre vedr. Digital dannelse i foråret. 

RE har påbegyndt udarbejdelse af en læseplan for digital dannelse og vil følge op 
m.h.p. at finde en relevant oplægsholder. Den nærmere planlægning afventer. Det 
kunne være en tirsdag, hvor medarbejdere hører oplægget kl. 14-16 og forældrene 
kl. 17-19. 

 

4. Udfylde skema for evaluering af Folkeskolereformen (Bilag) 

Inddragelse af forældreressourcer 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. snit SB Fo-led 

1Skolebestyrelsen har i sit arbejde med de nye principper for 

folkeskolen sat en ambitiøs retning for udvikling af skolen 
3 ? ? 3 2  3 2,8 3 3 

2Skolebestyrelsen fungerer som sparringspartner for 

skolelederen ift. At sætte en overordnet retning for skolen 
4 ? ? ? 3  3 3,3 4 4 

3Forældrenes ressourcer (bl.a. erhvervsmæsssige) inddrages i 

arbejdet med elevernes faglige 
2 3 1 2 1  2 2 1 1 

4Forældrene inddrages systematisk i dialogen om, hvordan de 

kan bidrage til at styrke elevens udvikling og læring 
4 3 3 3 3  2 3 

 
4 4 

Eventuel uddybning af ovenstående svar 
9.kl.: spm 4; mest i f.m. problemer.  
Ovenstående er ud fra vores fornemmelse. 
 

          

Næste skridt for os…. 
 

          

 

5. Bemærkninger til udkast til værdi-og ordensregelsæt (Bilag) 

Nynne havde enkelt punkter til afklaring og omformulering. Den store udfordring for 
skolen er at tydeliggøre, at planlagt fravær af elever giver problemer i.f.t. afvikling af 
koraktiviteter - aktuelt Kulturnatten fredag før efterårsferien.  

Desuden savnes tilsagn fra forældre om hjælp i ny og næ. 
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6. Næste møde i arbejdsgruppen 

Til januar eller februar afhængig af, hvor langt RE er  med læseplanen mm 

 

7. Evt. 

 

Merete Emcken 

24.10.16 

 


