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BESTYRELSESMØDE  
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen 

DATO: 15.01.2020 

TID: 17:00 – 19:15 

STED: Bøgebjergskolen, V. Åby 
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EMNE/UDDYBELSE FREMLÆGGER TID 

1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat 

Dagsorden og referat godkendt. 

Knud 17:00 

- 

17:05 

2. Den gode historie 

Der kommer 2 nye børn til skolen. 

En rigtig god december med mange aktiviteter og god opbakning. 

 

 17:05 

- 

17:15 

3. Opfølgning / siden sidst 

Punktet udgår 

  

4. Nyt fra elevrådet 

Der har ikke været møde i elevrådet, men der ønskes sprit på 

toiletterne. Der foreslås at der kunne stå sprit i de ældste klasser. 

 17:15 

- 

17:25 

5. Information 

 

 17:25 

- 

18:30 

5.1. Formanden 

Der drøftes hvordan bestyrelsen bliver synlig ude i forældregruppen. 

Det foreslås, at der bliver lavet en flyer til forældrene, hvem der er i 

bestyrelsen og hvilket arbejde der ligger i arbejdet i bestyrelsen. 

Derudover at der er billeder af bestyrelsen i huset og selvfølgelig på 

hjemmesiderne.  

Til generalforsamlingen skal der i år vælges 3 suppleanter og 3 til 

medlemmer til bestyrelsen.  

Bestyrelsen drøfter bekymringen vedr. elever, der skifter skole uden at 

flytte bopæl.  

 

Knud 17:25 

- 

17:40 

5.2. Børnehaverne 

 

 17:40 

- 

18:05 
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5.2.1. Dagtilbudsreformen 

Børnehaven arbejder i øjeblikket med legefællesskaber på tværs af 

alder. Dette skyldes at vi har ændret i gruppeopdelingen. Vi har nu 

Mars og Pluto, hvor stjerne og solen er fordelt. Dette for at skabe en 

bedre overgang og ikke så mange skift igennem børnehavetiden. 

Ligeledes skaber det et godt samarbejde i huset på tværs af grupperne 

og vi er ikke så sårbare. Børn og forældre har taget godt imod tiltaget – 

Vi vil invitere til et fyraftensmøde for de to grupper og fortælle om 

hverdagen og tankerne bag. 

Mælkevejen er godt i gang med at øve skolerelaterede aktiviteter. 

 

Henriette  

5.2.2. Generelt 

Vi har i øjeblikket en pædagogstilling opslået til et barselsvikariat for 

Maria. 

God stemning og en gruppe der er gode til at passe godt på hinanden. 

 

Henriette  

5.3. Skolen 

 

 18:05 

- 

18:30 

5.3.1. Milife 

Milife er ved at være implementeret i klasserne på forskellige måder. 

Det opleves at børnene har taget det til sig og bruger i løbet af dagen i 

forskellige sammenhænge. Det er meget forskelligt, hvordan det 

bruges på årgangene.  

I uge 12 er der international hjerneuge, hvor vi er med som den eneste 

skole i Danmark. I hjerneugen vil børnene blive klogere på deres 

hjerne og hvordan man passer på den. Der kommer mere information 

på et senere tidspunkt. 

 

Jes  

5.3.2. Generelt 

Der orienteres omkring personalesituation. 

 

Jes  

6. Nye/øvrige emner 

 

 18:30 

- 

18:50 
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6.1. Kommunikationsstrategi 

Skolens ledelse har et ønske om i samarbejde med bestyrelsen at 

udarbejde en kommunikationsstrategi – herunder, men ikke begrænset 

til: 

 Få den gode historie frem i medier mv. 

 Hvordan reageres i en "krisesituation"; 

o Rygter om skolen 

o Pludselige udfordringer som massiv sygdom e.l. 

 Hvad orienteres forældre og elever om – og hvordan? 

 

Den gode historie ønskes også delt via Facebook. Dette undersøges 

ift. GDPR. 

For at undgå misforståelser i kommunikationen udadtil orienteres 

bestyrelsen, når der sendes beskeder ud til forældrene i skolen. 

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for Landsbyordningen, som 

kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

 

Jes/Knud  

6.2. Høringssvar 

Der er afgives høringssvar vedr. busdrift og vi har mulighed for at 

afgive svar vedr. den udarbejdede kvalitetsrapport. Umiddelbart giver 

sidstnævnte ikke anledning til høringssvar fra bestyrelsen. 

 

Hvert 3 år laves en kvalitetsrapport af kommunens skoler. 

Vi ligger meget fint i rapporten. Der laves ikke et hørringssvar til 

kvalitetsrapporten. 

Der er afgivet hørringssvar vedr. busdrift. 

 

Knud  

7. Principper & værdier 

Forslag til nyt princip: IT-strategi (hvordan anvendes IT i dagligdagen 

samt hvordan kan eleverne styrkes i den generelle brug af IT og 

forståelse for herfor) 

Det drøftes i lærergruppen. 

 

Knud 18:50 

- 

19:05 

8. Hvad kunne gøres bedre i dag og hvad var det bedste? 

 

 19:05 

- 

19:10 

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde Runde 19:10 

- 

19:15 

 

 


