
Bilag 9.3.1 
 

Referat af møde tirsdag d. 10 oktober kl. 16.15 – 17.45 i skolebestyrelsens 

underudvalg vedr. folkeskoleafdelingen  

Til steder: Nynne Dalå, Arne Holm, Anne Boukris, Birk Silver, JE, ME, SE samt CC under de første punkter 

Dagsorden 

1. Udkast til vejledende didaktisk IT-læseplan 

CC fremlagde planen og retter dokumentet til i.f.t. den drøftelse, der fulgte. Heri indgik også 

elementer vedr. mobning. 

Birk forelægger arbejdspapiret for elevrådene til evt. bidrag eller bemærkninger og melder tilbage 

til CC 

Vedr. inddragelse af forældrene indstilles det at 

Der afholdes et årligt forældremøde i grupperingerne a) 3.kl., b, 4.-6. kl. og c) 7.-9.kl   

vedr. brug af sociale medier.  Ekstern oplægsholder ca. 45 – 50 min. efterfulgt af debat i 

klasserne. Dette udgør årets 2. forældremøde. 

Desuden kom er flg. forslag til anbefalinger til forældre i den didaktiske læseplan 

- Forældrene beslutter hvor mange timer barnet kan være på iPad eller pc dagligt 

- Barnet har ikke mobilen på sit værelse om natten 

- Forældrene viser interesse for børnenes viden om og brug af sociale medie 

- Forældrene kontakter ikke barnet via opkald eller sms på mobilen i skoletiden  

JE foreslog man evt. kunne eksperimentere med 3 mdr. mobilfri 

2. Arbejdet med anti-mobbeplan 

Drøftet under pkt 1.  Godt med konkrete eksempler på sociale medier. Vigtigt at papiret blive 

overskueligt - Keep it simple. JE, PE og VL arbejder videre sammen med Anne Boukris, der kan 

bidrage med konkrete handlinger og strategier. JE er tovholder. 

 

3. Orientering om kommende udarbejdelse af princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i 

skolens faglige og sociale fællesskaber. 

Folkeskolens ledelse laver et oplæg, der tager udgangspunkt i skole værdi-og regelsæt, 

indsatsområdet Mindset og PLRCs fokuspapir og arbejde med faglig progression. ME er tovholder 

 

4. Dato og indhold for bestyrelsens kontaktforældremøde 

ME beder HEP laver kalenderleg med AHs og Jens´ kalender for januar 2018 

 

5. Næste møde 

14. november kl. 16.45 – 18.00 

Dagsorden 

1. Opfølgning på dette referat 

2. Planlægning af kontaktforældremøde 

3. Bestyrelsesvalg 2018 

4. Evt. 

 

6. Evt. 

ME 23.10.17 


