
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet torsdag den 27. juni 2019. 

 

Afbud: Maria, Jaris og Christian 

 

Indledningsvis orienterede Heide om, at 3. F (kommende 4. F) deltager VM i LEGO Education 

WeDo. Den korte version er, at WeDo handler om design, konstruktion, robotter og 

programmering. 3. F har sammen med Heide kvalificeret sig til af kunne deltage, idet de tidligere 

har vundet 4 ud af 5 konkurrencer. LEGO Education WeDo retter sig primært mod 1. - 4. klassetrin.  

 

Palle fik efter anmodning punktet: Ny mødeplan for det kommende skoleår på dagsordenen.  

 

Ad 1. Skoleårets planlægning. 

Skoleledelsen gav en status på processen - herunder orienterede om interne rokeringer, 

nyansættelser og aktuelt stillingsopslag. 

 

Ad 2. Ad dagtilbuds- og skolepolitikken. 

Fra kommunalt niveau er det nu meldt ud, at vi i næste halvår skal arbejde med temaerne: 1. 

omsorg, tryghed og trivsel og 2. inkluderende fællesskaber. Det blev besluttet, at vi starter med 

temaet: omsorg, tryghed og trivsel. På det førstkommende møde vil vi prøve at oversætte temaet til 

vores forståelsesramme og prøve omsætte temaet til, hvordan vi kan se omsorg, tryghed og trivsel i 

praksis på 4kløverskolen.  

 

Ad 3. Orientering om kommunikationskursus. 

Eva og Per deltager i en kommunikationskursus under overskriften: “Tal folkeskolen op” arrangeret 

af Skolelederforeningen. Grundideen er kort, at vi som folkeskole bliver bedre til og bliver mere 

bevidste om at kommunikere ud, hvad vi rent faktisk lykkes med, og at vi faktisk laver en god 

skole. Vi skal bl.a. i den sammenhæng klarlægge, hvad vil gerne vil kendes på, hvad vores 

kerneværdier er, hvad det er, som vi kan, hvad er det, som vi er gode til, hvor er vores 

styrkepositioner o.lign. Vi skal i højere grad arbejde med en “vi-kultur” - herunder, at vi er et 

skolefællesskab? Hvordan kan vi blive bedre til at arbejde med forældreinddragelse og skabe 

forældrefællesskaber? Temaerne drøftes på de kommende skolebestyrelsesmøder.  

 

 

 

Afd. Ørbæk 

Langemosevej 1 

5853 Ørbæk 

 

Afd. Frørup 

Skolevej 1 

5871 Frørup 

 

Telefon: 63 33 71 60 
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Skoleleder 

Palle Gråe Nielsen 
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Ad 4. Intro til trivselsundersøgelsen. 

Palle gennemgik grundelementerne og opbygningen i trivselsundersøgelsen - herunder de 

overordnede temaer og mere specifikke spørgsmål. Palle kom med konkrete eksempler på 

spørgsmål samt på opgørelsen i skalaen 1 - 5!  

 

Ad 5. Skolebodens sortiment. 

Skoleledelsen fik skolebestyrelsen opbakning til at stramme op på sortimentet, således at 

sortimentet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger underforstået at sortimentet skal være 

sundhedsmæssigt forsvarligt. Skoleledelsen udarbejder en “positivliste” med sortimentsgrupper. 

 

Ad 6. Mødeplan for det kommende skoleår. 

 

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2019/20: 

 

2019: 

 

Mandag den 9. september  

Tirsdag den 8. oktober 

Onsdag den 13. november 

Torsdag den 12. december 

 

2020: 

 

Mandag den 20. januar 

Tirsdag den 25. februar 

Torsdag den 2. april 

Onsdag den 27. maj 

 

Alle møder holdes i tidsrummet kl. 17.00 - 19.00. Det første møde holdes i Frørup, så 

skolebestyrelsen kan se den færdigrenoverede afdeling. Møderne holdes herefter igen skiftevis i 

Ørbæk og i Frørup.  

 

Ad 7. Meddelelser. 

Ingen meddelelser.  

 

Ad 8. Evt. 

På næste bestyrelsesmøde ønskes en orientering om fravær - herunder ulovligt fravær, ferieregler og 

økonomiske sanktioner mod forældre ved ulovligt fravær af et vist omfang.  

 

Referent: Palle Gråe Nielsen 

 

 

 


