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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Tid og sted: Mandag d. 26.11.2018  
kl. 17:30 - 19:00 i Personalerummet 
 
Møde med kontaktforældrerådet kl. 19:00 - 21:00. 
  
Deltagere: Nina Larsen, Marianne Nyborg, Majken Jensen, Charlotte Olufsen, Rasmus 
Worting, Jakob Tybjerg, Lisbeth Christensen, Randi Christensen, Berit Therkelsen. 
Afbud: Torben Christensen. 
 
Mødeleder: Jacob 
Referent: Nina 
Forberedelse til mødet: 

 
 
 

Pkt: Emne: Mål: Proces: Afsat tid: 

0 Velkomst/rammesætning 
af mødet 

  1 min.  

 

1.  Skolebestyrelsens 
Bankkonto 

Hvad gør vi 
med kontoen, 
og 
overskuddet? 

Drøftelse/beslut
ning 

10 min. 

Tidligere har indkøb til skolefesten og indtægter fra denne kørt over denne konto. I 2018 
har vi købt ind igennem skolen – det vil vi gerne fortsætte med. Dette vil også lette 
arbejdsgangen med skolefestens regnskab. Skolebestyrelsen anbefaler at skolen opretter 
en posteringsgruppe som hedder ”Skolefest”. Den resterende saldo flyttes til intern konto. 
Gode forslag til anvendelse af saldoen drøftes på næste møde.  

2.  Tilbagemelding på 
dialogmøde 

Tilbagemelding 
fra dialogmødet 
vedr. ny 
ressourcetildelin
gsmodel. 

Information 5 min. 

På dialogmødet blev præsenteret 4 forskellige modeller til hvordan ressourcer kan tildeles 
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da der skal spares på læringsområdet. Uldum skole er ikke begejstret for nogle af 
modellerne da vi får tildelt færre ressourcer ved alle 4 forslag. Politikerne arbejder videre 
med en mulig 5. model ud fra det input de modtog på mødet.  

4.  Værdier Oplæg fra 
Jacob, vedr. 
arbejdet med 
skolens værdier 

Information/drøf
telse 

25 min 

Foreløbigt forslag til tre kerneværdier:  
● Fællesskab: I klassen, blandt elever, blandt voksne, skole-hjem samarbejde, 

anerkendelse, sammenhørighed. 
● Respekt: Elev til elev, forældre til forældre, ansatte til ansatte etc.  
● Nysgerrighed: Vi lærer noget, vi opdager nye ting, måske lægger vi slet ikke 

mærke til at vi lærer noget.  
Kommunens værdier hedder ansvar, dialog og udvikling – måske kunne vi også arbejde 
videre med dem?  Torben og Jakob arbejder videre med emnet. 

5. Antimobbestrategi  Tilbagemelding 
fra personalet 
vedr. 
Antimobbestrate
gien. Skal 
strategien 
revideres? 

Drøftelse 10 min 

Siden foråret 2018 har der været krav om en antimobbestrategi på hjemmesiden. Den blev 
udarbejdet meget hurtigt og det er relevant at evaluere den og måske lave lidt 
småændringer.  

6. Skolefest Tilbagemelding
er fra 
personalet, og 
beslutning om 
den nye form 

Drøftelse/Beslut
ning 

10 min. 

Bestyrelsens oplæg til nyt koncept blev i det store hele accepteret af personalegruppen. 
Præsenteres for kontaktforældre i aften. 

7. Evt.  Information 2 min. 

Møde med elevrådet: Januar?  
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8.  Punkter til næste møde 
- Billeder og brug af 

Facebook 

  2 min. 

 

9.  Møde med kontaktforældre    

1. Velkomst og sang 
2. Uldum skole lige nu (v. Rasmus) 
3. Kontaktforældrenes opgave 
4. Skolebestyrelsens arbejde 
5. Forundringssnak fælles opsamling 
a) Klassekassen: Bedre forklaring af konceptet gerne ved et medlem af bestyrelsen. 

Princippet bør måske revideres og evt. udleveres i let læselig form. Synliggøre at 
det er frivilligt, forslag til andre indtægtskilder og kasserens rolle (tavshedspligt). 
Sende princippet ud med dagsorden til morgenmødet.  

b) Skolefesten: Forældre ingen adgang til disco efter kl. 20.30? Slikboden placeres i 
aulaen?  

c) Fælles arbejdsdag: Evt. dynamisk idébank? Evt. lidt á la Klub Frivillig i UIF? Bedre 
udnyttelse af forældrenes forskellige kompetencer + styrke tilknytning til skolen + 
fællesskab. Tænk ud over sin egen klasse. Find et mere positivt navn!  

d) Evt. 
 
 
 
 

 

 
 


