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Brabrand, februar 2018 

 
 

 
 

Referat: Skolebestyrelsesmøde torsdag den 22. februar 
 

 
1. Kvalitetssamtale 

Referat fra kvalitetssamtalen 
vedlagt, debat om bestyrel-
sens tanker/forslag til indsatser 
jf. indsatspunkter i referatet 
 

Bestyrelsen finder referatet upræcist.  
Anders bringer kritikken med videre til Berit Vinter. 
 

2. Valg til skolebestyrelsen – 
planlægning 
 

Halvdelen af bestyrelsen er på valg. 
Der er forårsevent 23. maj kl. 16 - 20 
Valget skal være inden 1. august 
 
Status: 
Charlotte Jacobsen – udtrådt af bestyrelsen, genopstille 
ikke (Ikke valgbar) 
Søren Emil Jensen – på valg, genopstille ikke (ikke valgbar) 
Dann Phaff valgt som suppleant, indtrådt på Charlottes 
plads, overvejer om han ønsker at genopstille. 
Fransk Juul Agerholm – valgt for fire år i 2016 (Ikke på 
valg) 
Tom Gislev – valgt for fire år i 2016 (Ikke på valg) 
Tue Hartmann – valgt for fire år i 2016 (Ikke på valg) 
Klaus Ernst Hansen – genopstiller? er på valg 
Jacob Borgholm – genopstiller? er på valg 
 
Frem til næste møde overvejer de folkevalgte hvordan der 
skal reklameres for nye medlemmer. 
 
Der skal vælges 4 forældrerepræsentanter samt gerne 2 
suppleanter, repræsentanter vælger for 4 år, suppleanter 
for 2. 
 
 

3. 
 

Orientering om pilotprojek-
tet: Forebyggelse af margi-
nalisering og radikalisering. 
 
 

 
 
 
Valgfag 
 

Anders orienterer om projektet og de to kursusdage, hvor 
alt pædagogiskpersonale har været afsted. 
 
Skolebestyrelsen diskuterer muligheden for at arbejde fag-
ligt med litteratur og film som behandler emner som ”at gå 
i flok” og ”os og dem” 
Dannelse og uddannelse som ”et ben.” 
 
Anders orienterer om udfordringer med valgfag på tværs 
af skoler og valgfag som placeres efter 17. 
Dispensation for næste skoleår er godkendt for1. valgfag i 
samarbejde med erhvervsskolerne. 
Valgfag på teater mm må stadig kun udbydes som 2. valg-
fag. 
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Bestyrelsen er glade for dispensationen.  
 

4. Meddelelser 

•  Formanden 

•  Eleverne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  Medarbejderne 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Skoleledelsen 
 

•  Medlemmerne i øvrigt 

 

 
 
Antimobbestrategien er under værdiregelsættet. Eleverne 
synes den er svær at finde. Den er ved at blive rettet til og 
elevrådet vil blive inddraget. 
 
Kantinekøen virker godt. Elevrådet ønsker 5. årg. Flyttet til 
den anden kø.  
 
Elevrådet arbejder med ønsker til et forbedret læringsmiljø 
på C gangene. 
 
Elevrådet vil arbejde med flere kampagner. Det virker – fx 
skilte på toiletterne. 
Der ønskes ideer til kampagner: - trafiksikkerhed, kom først 
til tiden,  
Elevrådet inviterer Anders til elevrådsmøde. 
 
OBS på overenskomstforhandlingerne. 
Begyndende fokus på næste skoleår 
 
Valghold golf rykkes til 7.-8. årg. 
 
Pædagog er blevet fastansat + en i vikariat frem til sommer-
ferien. 
 
Teamkoordinatordag hvor der bl.a. blev arbejdet med 
praksis i forhold til visionen. 

5. Eventuelt 
Valgfagssamarbejde med 
erhvervsskolerne om 1. valg-
fag: 
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