
 

DAGSORDEN 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tilst Skole 
Mandag den 25. november 2019 klokken 17.30-20.00 i det store mødelokale 

 

Mødeleder: Henriette/Charlotte 
Referent: Kristine 
Gæster: Maria, Charlotte, Joachim, Jann, Henriette 
Deltager fra skolen: Lone og Kristine 
Afbud: Rami 

Dagsorden 
 

Referat 

Punkt 1 

Godkendelse af dagsorden og referat 

og præsentation af Kristine, 

viceskoleleder 

Ansvarlig: Lone (5 min) 

a) Godkendelse af 

referat 

b) Godkendelse af 

dagsorden 

 
 

Punkt 2 

Økonomiopfølgning på undervisning 

og sfo 

 

Ansvarlig: Lone (30 min) 

 

 
Gennemgang af bilag fra Mette Grønne, se bilag. 
SFO: Penge lagt til side til legeplads – tilbud indhentes fra 
firmaer 
Kantinen: en succes! Salg ud af huset – projektet med at hæve 
kvaliteten har vist sig at bære frugt. 
 
Der arbejdes med ny tildelingsmodel i forhold til det kommende 
skoleårsbudget. Der lægges et budget efter distriktets børn og 
ikke et budget som de børn, som går på skolen. Det vil 
formodentlig ikke tilgodese Tilst Skole. Inklusionspuljen vil tage 
hensyn til de børn, som vi har brug for at inkludere, det er 
positivt for Tilst Skole. 
 

Punkt 3 

Besøg af Thomas Medom og Martin 

Østergaard 

 

Ansvarlig: Henriette og Lone (25 min) 

 

 
Dialogmøde med rådmanden – medio oktober – på tværs af 
dagtilbud, skole og FU. Ca. 10 forældre fra distrikt vest. 
Henriette og Lone fortalte om det, der blev arbejdet med i 
distriktet. Thomas Medom inviterede sig selv til at besøge Tilst 
Skole. 



 

Dagsorden i forhold til mødet med Thomas og Martin var 
primært at fortælle om og præsentere de gode tiltag på Tilst 
Skole og drømme for skolen. 
Bilag: Projekt ”Når man ser at det er rart at være – er det nemt 
at vælge”! Fortællerkorps, der kan fortælle om Tilst Skole. 
Hvordan kan vi få forældre til at vælge skolen til i stedet for 
privatskoler? 
Talentlinje indenfor musik – Thomas Medom og Martin 
Østergaard ville undersøge om pulje til instrumenter og midler! 
Faciliterer en kontakt til DBU 
Ønske fra skolens side er at have et AKT-team, sådan at vi kan 
dække indskoling, mellemtrin og udskoling. 
 
Det blev fejret, at Tilst Skole ligger på en delt 1.plads i den 
seneste undersøgelse om at løfte elevernes karakterer, som er 
forventeligt i forhold til de socioøkonomiske parametre. 
Cepos!! 
 

Punkt 4 

Opsamling på workshop for 

forældrerødderne og forberedelse af 

lærermøde 

 

Ansvarlig: Henriette, Maria og 

Charlotte (20 min) 

 

Evaluering: Fine tilbagemeldinger og positiv opbakning til 
workshoppen. Ønske om at melde ud i god tid, så flere kan 
have mulighed for at deltage. 
 
Emnet var skole/hjemsamarbejde: 3 borde, et hvor forældrene 
fortalte alt det positive, et med alt det negative, et med 
drømmescenariet! 
 
Lidt mere ensretning i forhold til, hvad børnene/forældrene kan 
forvente, når de er på de forskellige årgange.  
 
Henriette kommer og fortæller lærerne om workshoppen den 
11. december. 
Henriette sender materialet ud til bestyrelsen om en uges tid. 

Punkt 5 

Dagsorden til kommende fællesmøde 

med dagtilbud 

Ansvarlig: Henriette (20 min) 

 

 
14. januar 2020: 
Hvordan får vi et samarbejde op og køre i forhold til, hvordan 
taler man til hinanden, forældre imellem. Styrke fællesskabet! 
 
Evt. bringe mobbestrategien ind i dagtilbuddet, sådan at 
dagtilbud og skole står sammen.  
Workshop i forhold til, hvordan får vi det til at leve? 
 

Punkt 6  

Opsamling af principperne og det 

kommende arbejde med særlig fokus 

på skolehjemsamarbejde 

Ansvarlig: Charlotte og Henriette  

(15 min) 

 
Bestyrelsen vil gerne have en hilsen med i julebrev, senest i 
mandag den 16.december. 
 
Dato for arbejde med skole/hjemsamarbejde – 3 timers  
Materiale til inspiration og opfølgning med ønsker fra 
forældrerådsaftenen. 



 

 

DCUM gode råd til forældre og skole – scroll ned       
https://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning 
 

Punkt 7 

Gennemgang af Årshjul  

Ansvarlig: Henriette (15 min) 

 

 
- 

Punkt 8 

Orientering (20 min) 

a) Formand  

 

 

 

b) Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Elevrådet 

 
 

 
Gåbusserne er blevet nedlagt! Måske elevdrevet i fremtiden, 
drøftes efter den 15.  maj! 
 
 
Evt. World Music kommer til skolen efter nytår. 
Lone arbejder på at skaffe musik events til skolen. 
Skolestart – Thomas Medom, Camilla Fabricius, Henriette og 
Lone deler flyers ud. 
Film omkring hvordan er det at være ny medarbejder i Børn og 
Unge. 
Skolen har ansøgt om projekt Læselyst –  
5.x har vundet ”Hvem vil være Litterær?” 
Ny Aarhus aftale – 21-26 lektioner  
Skolelederne og TR har været på en workshop – ”ny start 
sammen” 
Skoleleder, viceskoleleder og TR og TS er på Skarrild hus - 
 
- 
 

Punkt 9 

Kommende punkter 

Ansvarlig: Charlotte (5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

EVT. 

 

Ønske om gennemgang af sygefravær ved Lone 
 
Gennemgang af årshjul ved Henriette 
 
År 2020 august: 
Fra 0.-100 års perspektiv i fremtiden! 

 

Jan fylder 50 år - 28. januar   
31.januar reception  
 
 
Skolepatruljen  
Q-park er udfordret af forældrene ude på den lille 
parkeringsplads. Måske vi kan få en betjent ud og hilse på 
forældrene og måske tjekke børnene for lygter og hjelm! 
Personalet skal holde på den store parkering!  

https://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning


 

Viborgvej bliver 4-sporet er i høringssvar. Havkærvej 
kan risikere midlertidig gennemfarts. 
 
Børnenes dag og deres rettigheder – eventuelt temadag for alle 
i skolen. Demokratisk borger og ens rettigheder. 
 
Et eventuelt tema til byfesten – bæredygtighed, ansvar og 
rettigheder!  

 

 


