
Dagsorden og referat 
Dagsorden for Skolebestyrelsesmøde på Filstedvejens Skole.  
Dato: 3.10.18 
Tid: kl. 17:00 – 19:00 

Mødested Dagsorden Talerække Referent Forplejning Tidtager Fraværende 

Lokale B   JE   Søren T, Martin, 
Mohamad 

 
Afbud: 22. november; Lotte 8. maj; Søren K. 
 
Ordstyrer: Skolelederen - i formandens fravær 
 
Forkortelse af deltagende medarbejdere: 
PR: Peter Rasmussen, CP: Caroline Pedersen, JE: Jens Ettrup, JK: Josefine Knudsen, BJ: Birte Johnsen 
Fra elevrådet: Næstformand, Noah (7.C) 
Gæster: Ingen 
 

Tid Emne og ansvar Hvad 
skal vi 
udrette? 
(O/D/B) 

Proces Referat/noter/beslutning 

 Elevråd   Evt. Input vedr. toiletterne.  
Elevrådet har ikke været samlet endnu. 
Tre valgt til ungebyrådet - alle fra 7. årgang. Introdag til ungebyrådets arbejde planlagt til 22/10, 
hvor de unge bliver introduceret til det videre arbejde. 

 Status: Introduktion til 
skolebestyrelsesarbejde

O  Om Skolebestyrelsens Arbejde. 
PR orienterede om skolebestyrelsens arbejde - bilag vedhæftet. 



t. I skoleåret 2018/19 er der planlagt 10 møder. I skolens forretningsorden lægges der op til otte 
møder. 

 Forretningsorden for 
skolebestyrelsen på 
Filstedvejens Skole 
Gennemgås for evt. 
revidering 
(Medsendes) 

D/B  Gældende forretningsorden: april 2013. 
Der ønskes en drøftelse af hvilke informationer og hvor meget der offentliggøres. 
Deltagelse af suppleanter (står i ental i nuværende udgave).  
 
Beslutning 
Ved planlagt fravær for forældrevalgte repræsentanter indkaldes første suppleant såfremt forfald 
annonceres før dagsordens fremsendelse. Formanden indkalder suppleant. 
Pkt. 9: Indkomne forslag til dagsorden ændres fra ni til syv dage (ikke arbejdsdage). 
Pkt. 17: Ledelsens deltagelse: Afdelingslederens deltagelse slettes. Disse kan indkaldes ad hoc i 
forhold til dagsordenens indhold. 
 
På næste møde ønskes drøftet procedurer for nedsættelse af økonomiudvalg samt 
ansættelsesudvalg. 
Forplejning og evt. restaurantbesøg for skolebestyrelsen - formanden og skolelederen tager 
beslutning herom. 

 DUS BUSSEN   Kan vi rejse midler? 
På mødet fremsættes forslag om fx et samarbejde med en automekaniker om serviceaftale evt. 
med mulighed for reklame på bussen (med forbehold for diverse love og regler). Mulighed for 
leasing? Delebus med anden skole: Det er ikke umiddelbart muligt rent praktisk at dele en bus 
med en anden skole. 
 
Beslutning: 
Skolebestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med mulighederne for indkøb af en bus (otte 
personer + chauffør). Nedsættelse af bus-udvalg: Pernille og Mark undersøger muligheder for at 
hente midler. Der opfordres til at klasseforældrerådene involveres. 

 Indsats mod URO   Status på indsatsen v PR 
PR orienterede om indsatsen, der blev igangsat mandag d. 1/10 ved en fællessamling på torvet. 
I indskolingen er der igangsat tiltag. 



Indsatsen understøttes af elevrådsmøde i næste uge samt berammet temadag. 
Eleverne har taget imod tiltagene og de voksne er mere fokuserede på at alle overholder 
reglerne. I overbygningen bliver reglerne udfordret. 
Der er et ønske om, at der fra skolens side beskrives retningslinjer for, hvad der sker, når 
forskellige regler ikke overholdes. Skolen følger op i et tæt samarbejde med elevrådet. 

 Inklusion Temamøde  D/B  Opsamling på temamøde 
Seks forældre mødte op. Input er indsendt til forvaltningen. Skolens ledelse har et ønske om at 
begrebsafklare ordet inklusion yderligere. 
Et sådan arrangement skal formentlig kobles med andre emner, så fremmødet bliver større. 

 Forældrebank: Ide D/B  Hvorledes etablerer vi en forældrebank? 
Medarbejdere og elever er meget positive i forhold til oprettelse af en forældrebank. Der ønskes 
en meget præcis beskrivelse af, hvad dette medfører for en forælder. 
Beslutning: 
PR skriver til forældrene vedr. tilgængelige ressourcer/kontakter blandt forældrene - her 
medtænkes også anskaffelse af en DUSbus. 

 Orienteringer 
Formand 
Leder 
Personale 

  Personale: International lærerdag, fredag d. 5/10 - hvordan skal dagen markeres? Lotte kan 
være til stede på skolen fra morgenstunden. 

 Eventuelt   FRO - afstemningsmateriale - forældrerepræsentanterne har i fællesskab fire stemmer. Sidse vil 
forestå stemmeindsamlingen. 
Forespørgsel vedr. hegn mod Humlebakken. Der er foretaget en midlertidig lukning og bestilt 
håndværkere til reparation heraf. 

 Næste møde: 22/11 
 

B  Vision vedr. DUS 1 
Procedurer for nedsættelse af økonomiudvalg samt ansættelsesudvalg. 
DUSbus 
Intro målpil 
Proces: Anette Prehn 



 Lukketmøde O  Der føres ikke referat til dette punkt. 

 Dus2   Hvad er det reelle fremmøde? 
Ukontrolleret fremmøde, hvilket vil sige, at der ikke føres systematisk kontrol - ca. 120 børn er 
indmeldt, hvoraf omkring halvdelen møder ind pr. dag. Ved fællesspisningsarrangementer er 
fremmødet ca. 25 - i aften (onsdag 3/10) var 12 børn til spisning. 
Oplevelsen blandt medarbejderne er, at fremmødet er det samme som i Omnihuset. 
Mellemtrinnet er inviteret til Åbent hus & Pasta onsdag i næste uge. 
 
På mødet fremsættes en opfordring til, at skolebestyrelsen har fokus på fremmødet i DUSII 
jævnligt - ca. en gang om året. Samtidig opfordres der til, at DUSII gør mere opmærksom på de 
forskellige aktiviteter DUSII tilbyder. Folderen og Åben hus & Pasta er bl.a. eksempler på 
information om aktiviteter. Om kort tid opsættes en skærm til MinInstitution. 

 Intro Målpil   Punktet behandles på næste møde 

 
 


