
 

Referat 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tilst Skole 
Mandag den 30. september 2019 klokken 17.30-20.00 i det store mødelokale 

 

Mødeleder: Henriette 
Referent: Rami 
Gæster:  
Afbud: Charlotte, Bjørn, Anna og Sine 

Dagsorden 
 

Referat 

Punkt 1 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Ansvarlig: Lone (5 min) 

a) Godkendelse 

b) Godkendelse af 

dagsorden 

(Præsentation af bestyrelsen. Nye elevrådsrepræsentanter: 
Sergio (formand) 8.B og Casper (næstformand) 9.C 
 
Godkendt referat 
 
Godkendt dagsorden 

Punkt 2 

Bordet rundt – hvad skal vi arbejde 

med i dette skoleår 

 

Ansvarlig: Henriette (45 min) 

 

Henriette og Lone vil udarbejde et årshjul for skolebestyrelsens 
arbejde. Årshjulet bliver bl.a. lavet med udgangspunkt i 
nedenstående. (de bestyrelsesmedlemmer der har meldt afbud 
til dagens møde kan bidrage skriftligt) 
(i ikke prioriteret rækkefølge) 

• Digital dannelse  

• Tættere på forældrene ift. Kommunikation og 

kommunikationsmetoder fx via et spørgeskema eller 

anden data (analytisk tilgang) 

• Sprog, tiltaleformer og opførsel → retningslinjer → 

kommunikation om dette 

• Fastholdelse af børnene – Tilst Skole som naturligt 

skolevalg evt. analyse 

• Renovering af gange, pausearealer, læringsmiljøer 

• Flere forældre tættere på – forældrerådene, 

opgaver/hvad kan vi bruge forældrene til? 

• Elevrådet vil gerne have vandposter fordelt på skolen 

Punkt 3 

Digital dannelse 

 

Ansvarlig: Henriette (25 min) 

 

Hvad kan skolen hjælpe med/bidrage til ift. digital dannelse. 
Der findes forskellige aktører på område, hvis vi fx vil have 
oplæg el.lign. Børn og Unge har også konsulenter. 
Vi tænker, at der kan laves et forældrearrangement for 
udvalgte/relevante årgange. 
For eleverne kunne vi få eksterne oplægsholdere ud. 



 

Lone arbejder videre med at finde ud af, hvad, hvem og 
hvordan vi kan arbejde videre.  
Herefter vil vi evt. udarbejde et fælles princip 

Punkt 4 

Handleplan for vores principper 

• Forældre kommunikation og 

samarbejde 

• De andre principper 

 

Ansvarlig: Lone, Rami og Charlotte 

(30 min) 

Henriette laver et overblik over, hvilke principper der skal 
arbejdes med hvornår. Et årshjul for principper. 
 
Vi har på skolen aftalt, at der skal laves uge/14-dages breve 
med information, der både handler om, hvad der er sket og 
hvad der skal ske. 
 
Vi arbejder også med at udvikle forældremøderne og 
skole/hjem samtalerne fx med forældrecafeer o. lign. 
 
Lone vil gerne have forældrene til at komme med eksempler på: 
Hvad fungerer omkring kommunikationen? 
Hvad udfordrer kommunikationen? 
Hvad kunne man ønske sig? 
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsen inviteres med til et kommende lærermøde 
(Henriette og Lone aftaler nærmere) 

Punkt 5 

Aula og ny hjemmeside 

Ansvarlig: Lone (20 min) 

 

AULA går i luften i uge 43. 
 
Lone præsenterer den nye hjemmeside – DEN ER MEGET FLOT. 
Vi vil i samarbejde løbende holde os orienteret på den og 
komme med forslag/ønsker 

Punkt 6  

Skolefest 

Ansvarlig: Henriette og Rami (25 min) 

Skolebestyrelsens opgave (måske kan vi fremover have 
forældrene inddraget i festen ved forskellige oplæg/show) 
 
Kan elevrådet få en fast opgave i forbindelse med skolefesten – 
en bod el.lign. 
 
Punktet skal fremover med på vores første bestyrelsesmøde i 
august måned 

Punkt 7 

Orientering (30 min) 

a) Formand  

b) Skoleledelsen 

c) Elevrådet 

 

 

 

Lone orienterer omkring konstitueringen af en ny 
viceskoleleder 
 
Vi er, især i indskolingen pt, ramt af udadreagerende elever. Vi 
er i gang med forskellige tiltag i den forbindelse både i 
undervisningsdelen og SFO 
 
 

Punkt 8 

Kommende punkter 

Ansvarlig: Charlotte (5 min) 

EVT. 

• Skole/hjem kommunikation se punkt 4. 



 

 


