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Punkt  Ejer Formål Referat  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

JHH  

Der sættes ikke tid på punkter på dagsordenen. Formanden styrer 
tiden. 
Aula udgår, da det er punkt på dialogmødet den 2.4. 
Punkt 7, der er brug for input fra SB, for at komme i gang med et 
udkast.  
Dagsorden godkendt. 



 

2. Godkendelse af 
referat   

JHH  
Obs. ændring af medlems mailadresse 
 

3. Opfølgning på opgaver PS 

 Solsejl (BIW) 

 Status på 
planlægning af 
arbejdsdag 
(PS/CP) 

Det er indhentet tilbud på nye stolper til solsejt. Vi kan ikke vente til en 
arbejdsdag, da der ikke er nok skygge på legepladsen.  
Indbydelse til forældrerødderne, sendes til LC, der sender den ud til 
forældrene. Der arbejdes på at der i Aula er en funktion hvor BS kan 
sende ud til forældre. 

4. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

JHH 
HJ 

BRK 
BIW 
LC 

 

a-Jonas var med 8. klasse til Rostock og repræsentere skolen. 
-SB arbejder med mødestruktur, indhold og fokus på hvordan der skal 
arbejdes i bestyrelsen.  
-høringssvar på at Nordbyskolen skal have modtageklassefunktion, 
b-intet nyt, fokus på toiletkampagne.  
c-OK proces vedr. planlægning af næste skoleår. Udskolingen skal i gang 
med prøveperioden. Perioden er kompakt. 9. klasserne havde en god 
tur til Berlin. 4 dage fungerede fint og rigtig godt at have egen bus med. 
d-Der er ansat lærer til lille hold, fagfordelingen er godt i gang. Der er 
sat 2 dage af hvor afdelingerne laver fagfordeling. Medarbejderne har 
fået miniopgaveoversigter, der har været lokale-rokade i forhold til 
modtagelse af ForårsSFO, Nordbyskolen skal have modtageklasse til 
næste skoleår for 0. til 5. klasse.  Opmærksomhed på i høringssvaret, at 
det er udfordrende lokalemæssigt, da skolen ikke har ledige lokaler.  
SB ønsker at afgive høringssvar, punkter sendes til formanden senest 
søndag 30.4.  

 
5. Princip for  

samarbejde mellem 
skole og hjem 
 

JHH Princip til godkendelse 

Aftalen på skolen er at skolehjemsamtaler holdes efter behov. Dette 
ønskes fra medarbejdernes side at de får lov til at arbejde med over de 
næste år. Skolen ønsker at arbejdet med principper også tages op på 
fællesmøder, så medarbejderne er godt med i processen i 
udarbejdelsen af disse. Dagsordenen til SB møderne lægges på Intra, så 
medarbejderne kan komme med input til beslutningen. Skolen arbejder 



 

på at lave en fornuftig arbejdsgang. SB vurderer om det er for ambitiøst 
at kunne nå et princip pr. møde. På næste møde prioriteres der i tiden.  
Ønske til at principperne er mere konkrete, og tydelige, og de skal 
fungere for alle.  
Ledelsen samler op på hvordan skolehjem-samtalerne er struktureret i 
afdelingerne nu. Princippet arbejdes med på næste møde.  

 
6. Info om Aula 

BRK  
 
Udgår, og er på dagsordenen på dialogmødet med udvalget den 2.4.19 
 

7. Status på 
trivselsprincippet  

 
EML 

Ønske til 
kommentarer i princip 
vedr. elevers brug af 
mobiltelefoner på 
skolen. 
Udskolingen/skolen 
kommer med udspil. 

Udskydes.  

8. Planlægning af 
dialogmøde med 
forældrerødder  
29. april 

JHH 

-implementering af 
AULA.   
-forventninger til 
klasserødderne og 
deres arbejde med 
klassen/årgangen.  
-information om 
skolens principper og 
hvordan der arbejdes 
med dem. 

Invitation sendes ud til forældrene.  
Punkterne holder vi fast i. Klasserøddernes vigtigste arbejde er 
klassetrivsel og forældretrivsel.  
Forældrefiduser.dk. 
Jonas laver indbydelsen og skolen sender den ud.  

9. Kommende emner JHH  

Opfølgning på 
principper: 
Princip for samarbejde 
mellem skole og hjem. 

Der arbejdes færdig med de igangværende principper. 
 



 

10. Evt.   

Eleverne efterlyser at KK lektionerne bruges til fysisk aktivitet. Obs på at 
der stadig må medbringes tablets på skolen. De bruges som 
mobiltelefon. Lars fletter dette ind i det nuværende princip. 
Skolen har fokus på hvordan elever bruger computere ude i 
fællesrummene. Hvad er vores holdning?  
Deltagere til dialogmødet med udvalget 2.4.19: Jonas, Peter, HJ, BRK. 

11. SB møder i skoleåret 
2018-19 

 
29/4 17.30 - 28/5 - 
19/6 

 

 


