
Side 1 
 

 

REFERAT 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 21-04-2022 

 

Tid:  18.30 – 21.00 

 

Sted:  Stort mødelokale 

  

 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

Mona, Dorte, Marlene, Janne, 

Susanne, Henrik, Charlotte 

 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Revidering af princip. 

3. Høringssvar 2026-plan 

4. Kampagne – børn cykler i skole. 

5. Nyt fra 

6. Evt. 

 

 

 

 



Side 2 
 

 

Skolebestyrelsen er ikke beslutningsdygtig pga afbud. 

Nogle punkter udsættes derfor til næste møde. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
 

Videre proces: 
  

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Revidering af princip. 

”Når der starter et nyt barn” 

 

Drøftelse og beslutning JP 

Referat/beslutning: 
Punktet udsættes til næste møde 
 

Videre proces: 
 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Høringssvar 2026-plan. 

Gennemgang af høringsmateriale med 

bestyrelsens input til høringssvar. 

 

Opfølgning og input JP 

Referat/beslutning: 
Der skal være en rød tråd i den pædagogiske indsat – mellemformer skal betragtes som 
projekter, der afprøves i en længere periode og på tværs af dagtilbud/skoletilbud 
 
Vi må aldrig lade os styre af et procenttal for inklusion. 
Det er vigtigt at sikre sig, at alle er klædt på til opgaven med mellemformer i grundskolen. 

 
I omegnskommuner findes der gode erfaringer med tidlig opsporing og indsats (TOPI) 
 
Tosprogsindsatsen er vigtig – særligt vejledningsdelen 
 
Vi savner en mellemtrinsmodel for fagligt løft – svarende til indskolingsmodellen 
 
Eksterne ressourcepersoner burde følge 0-16 års området (praksisvejleder, psykologer m.fl.) 
 
Fritidspas – synlighed. Det er foreningernes ansvar at søge. Kan det evt. lægges tilbage til 
skoler og dagtilbud? 
 

Videre proces: 
 



Side 3 
 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Kampagne – alle børn cykler. 

Hvordan kan vi få flere børn til at cykle i skole? 

Der opleves dagligt stort trafikalt pres foran 

skolen, hvor mange biler parkere til gene for øvrig 

trafik. Det kan skabe farlige situationer for de 

bløde trafikanter.  

Hvis flere børn cykler, vil der forventeligt også 

være færre biler omkring skolen om morgenen. 

Drøftelse. Lone 

Referat/beslutning: 
Udsættes til næste møde 
 

Videre proces: 
 

 
 
 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra Orientering Alle 

Referat/beslutning: 
Intet til referat 
 

Videre proces: 
 

 

 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

  

Evt.   

Referat 

Intet til referat 

Videre proces. 


