
Side 1 

 

 

Dagsorden til møde 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 23-11-2021 

 

Tid:  18.30 – 21.30 

 

Sted:  Det store mødelokale på 1. sal 

 

 

 

 

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:  
Iben 
 

 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Forebyggende tiltag corona. 

3. Sprogbrug og uro i klasserne. 

4. ”Branding” SFO. 

5. Indvielse byggeri. 

6. Budget 2021. 

7. Nyt fra 

8. Evt. 

 

 

 



Side 2 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
Godkendt 

 

Videre proces: 
  

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Forebyggende tiltag corona. 

 

Orientering Alle 

Referat/beslutning: 
Der har d.d. været 6 tilfælde af corona på skolen. 

Det kommunale beredskab ser ud til at virke når vi får besked om smitte på skolen. 

I forhold til de forebyggende tiltag, følger vi de generelle anbefalinger om god hygiejne, samt de anbefalinger der 

kommer fra vores forvaltning. 

Det foreslås, at der laves en forældreskrivelse med status og information om de tiltag vi har indført på skolen. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Sprogbrug og uro i klasserne. 

Vi har i øjeblikket fokus på især elevernes sprogbrug både i 

forhold til hinanden og i forhold til personale. På mødet 

orienteres om lærernes overvejelser. 

 

Drøftelse af bestyrelsens rolle i forhold 

til den øvrige forældregruppe. 

JP 

Referat/beslutning: 
Der har været afholdt 2 møder i personalegruppen, hvor fokus har været på elevernes sprogbrug og på 

klasserumsledelse. 

 

Bestyrelsens tanker i forhold til sprogbrug: 

 

 Det er vigtigt at det bliver bragt op i hele forældregruppen. Det vil være oplagt at tage emnet med på 

forældremøder, hvor der så skal gives plads til de ”store” snakke. Det kræver at det er forberedt og at læreren 

hjælper med 

 Dialogkort kunne være en mulighed 

 Det er vigtigt at give forældrene et reelt billede af det miljø, der er i klassen 

Det kan være svært, men det er vigtigt at få sat ord og handling på det, der skal forandres 

 Forslag om emneuge, med fokus på den gode tone og ro i klasserne 

 Sprogbrug går to veje – de voksne skal også være opmærksomme på sprogbruget og være god rollemodel 

 Det er vigtigt at være opmærksom på det personale, der kan have svært ved at gennemføre god 

klasserumsledelse med sparring og ekstern supervision 

 

Videre proces: 
Bestyrelsens tanker tages med i den videre proces 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

”Branding” af skolens SFO-tilbud 

Opfølgning fra sidste møde. Hvordan gør vi SFO’en 

mere synlig i forældregruppen? 
 

Fælles drøftelse – forslag til tiltag Susanne 

JP/MEP 

Referat/beslutning: 
Hvordan synliggør vi de mange gode aktiviteter der laves på Kvisten? 

Nogle forældre har givet udtryk for at en trykt månedsplan kunne være dejligt at have. 

SFO’ens aktiviteter ligger som ugeplan på AULA, men det er der desværre mange forældre der desværre ikke ser.  

 

Forslag om en ”Kvist-avis” med små fortællinger og billeder fra hverdagen.  

Avisen kunne med fordel indeholde månedsplanen. 

 

Det er vigtigt at huske at fortælle om det gode tilbud der er for 3. klasse. 

 

Det er vigtigt at give Kvisten plads på møderne for skolens nye forældre. 

 

Videre proces: 
Mona arbejder videre med forslaget om Kvist-avisen på et kommende personalemøde 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Indvielse byggeri 
Byggeriet indvies d. 24/1 kl. 11.00 

 

Forslag til aktiviteter og bestyrelsens 

rolle i forbindelse med indvielse. 

JP 

Referat/beslutning: 
Kort orientering 

Invitationer er sendt ud 

Repræsentanter fra bestyrelsen forventes at deltage 

 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Budget 2021 
Forventet resultat. 

 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Kort orientering om økonomien 

  

Videre proces: 
 

 

  



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat. 

 

Personalet: Der bliver i øjeblikket afviklet skole/hjem samtaler.  

 I denne uge arbejdes der med ”Dit liv på nettet” på mellemtrinet.  

 Fredag i denne uge er der juleklippedag – det afvikles i år uden forældre.  

  

SFO: Den gamle del af Kvisten renoveres. 

 Langhytten bygges lige efter nytår. 

 

Ledelsen: I forhold til cykelkampagnen tager Lone stafetten og får det med på de kommende 

 bestyrelsesmøder. 

 Der laves i øjeblikket trafikmåling på Gl. Fjelsøvej – skolen har ikke fået  

 tilbagemelding på de data der er blevet indsamlet.  

 Skolen har ansat en seniorjobber, der kommer til at tage over nogle administrative 

 opgaver. 

Videre proces: 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

  

Evt.   

Referat 

Der er planer om et nybygget etagebyggeri på hjørnet af Gl. Fjelsøvej. Bestyrelsen er bekymret for trafiksikkerheden. 

Punktet tages med på næste møde. 

Kørepladerne er fjernet langs byggehegnet. Kan de etableres igen? 

Forespørgsel i forhold til toiletter i det nye byggeri.  

Kønsopdeling af toiletterne tages med i overvejelserne. 

Der er ønske om en madordning på skolen. Drøftelsen tages med på et fremtidigt møde. 

Nogle elever efterspørger ordningen med læsevenner.  

Det er planen at ordningen tages op efter nytår, hvis corona tillader det. 

 

Videre proces 


