
Dagsorden og referat 
Dagsorden for Skolebestyrelsesmøde på Filstedvejens Skole.  
Dato: 13.09.18 
Tid: kl. 17:00 – 19:00 

Mødested Dagsorden Talerække Referent Forplejning Tidtager Fraværende 

Lokale B   JE   BJ, Sidse, Søren K, 
Lotte 

 
Ordstyrer: Formanden 
 
Forkortelse af deltagende medarbejdere: 
PR: Peter Rasmussen, CP: Caroline Pedersen, JE: Jens Ettrup, JK: Josefine Knudsen, HA: Helle Andersen (Stedfortrædende for BJ) 
Fra elevrådet: Næstformand, Noah (7.C) og Formand, Mohamad (9.B) 
Gæster: PRL: Rasmus Lønvig, PMC Michael V. Christiansen (Juniorklub) 
 

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

Proces Referat/noter/beslutning 

 Elevråd   Elevrådet har indtil videre afholdt et konstituerende møde. 
I elevrådet arbejdes med hygiejnen på toiletterne samt flere bevægelsesaktiviteter i 
undervisningen. Specifikt er der udfordringer i forhold til toiletterne i alrum 3. 
Aktiviteter: Generelt ønske flere aktiviteter udenfor og i undervisningen. 
JK vil fremadrettet forberede elevrådsrepræsentanterne på dagsordenen, så evt. emner kan 
forberedes ved bl.a. at indhente input fra eleverne. 
Skolebestyrelsen vil gerne bakke op om elevrådets behandling af hygiejnen på toiletterne. 
I Arbejdsmiljøgruppen arbejdes med et udkast til et lille kursus omkring gode toiletmanérer samt 
en personificering af rengøringspersonalet. 



 
Beslutning:  
Bestyrelsen vil gerne have input/kreative ideer til, hvordan vi løser udfordringen omkring 
toiletterne. 

 Status: Introduktion 
til 
skolebestyrelsesarb
ejdet. 

O  Der er formentlig et skolebestyrelseskursus på vej. Skole og forældre har udarbejdet et 
onlinekursus i skolebestyrelsesarbejde (1 times varighed) - LINK 
 
Beslutning: 
Punktet bringes op på næste skolebestyrelsesmøde vedr. rammer mm. 

 DUS2; pkt. fra 
sidste skoleår/ 
Caroline (CP) giver 
status. Opfølgning 
 

O  Afholdt DUS II arbejdsdag. En god dag, der gav energi til det videre arbejde. Medarbejderne er 
glade for det store fokus fra Skolebestyrelsen. 
Folder vedr. Juniorklubben blev runddelt (udfærdiget på DUS II arbejdsdagen). Fremadrettet 
ønskes denne folder uddelt i børnenes skoletaske sammen med invitation til “åbent hus og 
pasta” 10/10, hvor man vil fortælle om DUS II og de forskellige tilbud. Medarbejderne vil 
kickstarte en ny kultur, der både er en del af skolen, men en selvstændig fritidsklub for børnenes 
fritid. Medarbejderne har en oplevelse af, at juniorklubben er på vej fremad igen. 
Pædagogerne kan deltage mandag-tirsdag i uge 27 i samarbejde med lærerne og herefter kører 
på koloni. 
Rammerne: Medarbejderne i DUS II tænker stort i forhold til, hvordan man får lokalerne til at 
have karakter af “klub”. 
DUS II vil meget gerne - i samarbejde med Vejgaard Samråd - kunne bruge Omnihuset i 
dagtimerne. 
Skolen kan som udgangspunkt bruge lokalerne i Omnihuset, når de ikke anvendes til andet. 
Skolebestyrelsen spørger ind til, hvad DUS II personalet har brug for bestyrelsens hjælp til. 
DUS II skal i gang med en masterplan for udviklingen, hvor der tænkes stort men også med en 
vis økonomisk realisme. 
Udfordringer med lokaler: Der drømmes stort. Gymnastiksal og hal er booket til DUS alt det der 
kan bookes - tre-fire gange om ugen. Tavle ved indgangen giver overblik over ugens aktiviteter. 
Der ryddes op, så rammerne kan benyttes bedre. 
Der er det samme antal elever tilmeldt DUS II i år som sidste år. Det er vigtigt at undersøge 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/online-introkursus-til-arbejdet-i-skolebestyrelsen


fremmøde. 
 
Skolen er påbegyndt arbejdet med en masterplan for udvikling af bl.a. DUS II, alrum 1, udemiljø 
mm. Ønske om at alrum 4 inkluderes. Disse tænkes ind i det videre arbejde sammen med resten 
af skolen. 
 
Beslutning: 
Skolebestyrelsen vil bakke op om alle de tiltag og ønsker medarbejderne har til det 
fremadrettede arbejde. 
Skolebestyrelsen ønsker at folderen beskriver hverdagen mere indgående. 
Martin indbyder til møde for personale og ledelse i DUS II i Aalborg lufthavn i forbindelse med 
udarbejdelse af en fremadrettet plan for udviklingen af DUS II. 
Elevrådet bedes behandle emnet med særligt fokus på eleverne i 4.-6. kl. 

 Princip for fritagelse  B  Punkt behandles grundet skitur i DUS. 
Skolebestyrelsen vil gerne lytte til de initiativer medarbejderne kommer med. 
 
I forhold til ønsket om en skitur i DUS2 regi. Har bestyrelsen udover mødepligt i skole for 
eleverne, også drøftet økonomi, afspadseringsregnskab og den pædagogiske relevans i forhold 
til andet pædagogisk arbejde/ture, der kunne være ønske om i personalegruppen. I ledelsens og 
personalets fremadrettede arbejde med visioner for DUS2, kan ønsket om skitur også drøftes. 
 
Beslutning: 
Skolebestyrelsen oplever ikke, at princip 10A står i vejen for pædagogiske aktiviteter. 

 Indsats mod URO   “Spilleregler for god adfærd” uddelt på mødet. Torvedag for personalet er baggrund for denne 
beskrivelse. Beskrivelsen er skrevet, så den er nem, overskueligt og forståelig for alle. 
Periode: Seks uger med evaluering. 
Elevrådet ønskes inddraget på kommende elevrådsmøder, hvor arbejdet kvalificeres. 
Konflikttrappe med tre trin danner ramme for det interne arbejde med uro. Trappen offentliggøres 
ikke, da der i de givne tilfælde efterfølgende ikke kan gives en respons, da der kan tages 
individuelle hensyn som ikke kan offentliggøres. 



Skolebestyrelsen ønsker en skærpelse i forhold til forventningerne til eleverne. 
Vigtigt at have fokus på, at det fælles sprog i beskrivelsen kommer ud i klasserne. 
 
Beslutning: 
Skolebestyrelsen godkender beskrivelsen. 
Punktet behandles på næste skolebestyrelsesmøde: Er vi på rette vej? Respons fra forældre og 
elever. 

 Inklusion 
Temamøde  

O  20/9 afholdes mødet - reminder vedr. arrangement udsendes fredag. Fire temaer er udvalgt. 

 Forældrebank: Ide O  Behandles på næste møde. 

 Orienteringer 
Formand 
Leder 
Personale 

 Herunde
r afd. 
ledersitu
ationen 

Overvældende interesse for stillingen. Søren, Lotte og Sidse er med i ansættelsesudvalget fra 
bestyrelsen. 
Når LAV stopper er PR fungerende leder for mellemtrin. 
 
3.klasses lokaler: Der er en del uro omkring de nye klassers funktionalitet. 3A er glade for det 
nye lokale. Ledelsen er ved at udarbejde en plan for lokaler, der er ordentlige til både 
undervisning og DUS. Klasselokalerne er i forlængelse af bestyrelsesmødet fremvist for dele af 
bestyrelsen  

 Eventuelt   Intet til punktet 

 Næste møde: 
 

B  3/10 kl. 17-19 i mødelokale B 

 Lukketmøde O  Der føres ikke referat til dette punkt. 

 


