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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 1. oktober 2018 kl. 17:00–19:00 

Sted: Mødelokale N-gangen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

Mødeleder: 

Referent: 

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin 

Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, 

Henrik Christopher Juel Bay, Marianne 

Sigersted, Morten Stoll, Thomas 

Langkjær Iversen,  

Lillian Steen Barbre, Tekla Vangsgaard 

Bjerre 

Anders EG, Victoria Lalicata, Oskar 

Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og 

Morten Møller Jensen 

 

 

Morten Møller Jensen, Anders Eg 

Morten Stoll 

Birthe Pam Jensen 

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Godkendt. 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

Max. 10 min. 

Formand: 

Invitation til landsmøde i Skole og 

forældre. Bestyrelsen vælger ikke at 

deltage. Næste møde i Skole og 

forældre er d. 23/10 kl. 17 – 19 på 

Alslev skole. Der henvises til 

hjemmesiden. 

Skoleledelsen 

 Økonomi 

 Lørdagsarrangement for 

lærere/pædagog 

Elever:  

 Morgensang,  
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 Sportsuge, 

 Hyggerum,  

 Mellemtrinsfest, 

 Schnack/frugtbod, 

 Gardiner på biblioteket. 

3. Varde by gruppen (G/B) 

Udpegning at bestyrelsesmedlem til Varde 

by gruppen. 

5 min.  

Marianne Sigersted fortsætter.  

4. Ny skoledistriktsgrænser (D) 

Skolebestyrelsen har fået mulighed for at 

udtale sig i forhold til de nye 

skoledistriktsgrænser.  

(Materiale hertil er udsendt den 20/9). 

20 min. 

Ingen bemærkninger. Skoleledelsen 

udarbejder høringssvar 

5. Princip vedr. opbevaring af elevpc’er 

på 1. årgang (D – G/B) 

Anmodning fra 1. årgang om ændring 

af procedurer. 

15 min. 

Taget til efterretning 

6. Antimobbestrategi (D- G/B) 

Forslag om tilføjelser til skolens 

antimobbestrategi. Se bilag fra sidste 

møde (tilføjelser markeret med rødt). 

10 min. 

Blev godkendt med få sproglige 

ændringer 

Uge 10: fast temauge for hele skolen, 

hvor vi sætter fokus på hvordan man 

navigerer i den digitale verden uden 

mobning. 

SSP bør inddrages i uge10. 

7. Forretningsorden (D- G/B) 

Godkendelse af revideret udkast til 

forretningsorden. (Se bilag). 

10 min. 

Godkendt 

8. Tema- og Inspirationsaften (D) 

Evaluering af aftenen – hvad blev vi 

inspireret af, og hvad er de næste 

skridt?  

45 min. 

Orientering om og drøftelse af hvad 

der havde inspireret de enkelte 

forældrerepræsentanter på 

kommunens inspirationsaften for 

skolebestyrelser. Stikord: 

 Brug tid på at lære hinanden at 

kende. Konkret forslag: læg en 

halv times pause ind undervejs i 

mødet til ”fri snak”.  

 Årshjul for bestyrelsens arbejde 

 Dialogforum med 
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forældrerepræsentanterne. 

Enighed om at gennemføre 

arrangement: Open Space. 

 God ide at genbesøge 

principperne. Lav en kadence så 

alle principperne drøftes i løbet 

af 4 års perioden. 

 Forskel på et princip, en regel, 

en retningslinje og en politik. 

 Søg for det gode samarbejde 

 Forslag til grafisk oversigt over 

hvordan budgettet ser ud min. 4 

gange om året. 

 Tilsyn – hvordan bliver 

principperne udmøntet i praksis. 

 

9. Evt. 

Max. 5 min. 

Ingen punkter 

 


