
Dagsorden og referat 
Dagsorden for Skolebestyrelsesmøde på Filstedvejens Skole.  
Dato: 28.02.19 
Tid: kl. 17:00 – 19:00 

Mødested Dagsorden Talerække Referent Forplejning Tidtager Fraværende 

Lokale B   JE   Søren K., Martin, 
Mark 

 
Ordstyrer: Formanden 
 
Forkortelse af deltagende medarbejdere: 
PR: Peter Rasmussen, CP: Caroline Pedersen, JE: Jens Ettrup, JK: Josefine Knudsen, BJ: Birte Johnsen 
Fra elevrådet: Næstformand, Axel (7.A)  og Formand, Noah (7.C) Gæster:  
 

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

Proces Referat/noter/beslutning 

 Elevråd O  Velkommen til Axel 7A, der er nyvalgt næstformand i elevrådet. Begge elevrådsrepræsentanter er 
desuden valgt til Ungebyrådet. 
Elevrådet har ansøgt og modtaget 9000 kr. disse splittes ligeligt mellem alrum 3 og 2: ca. 1500 kr. 
anvendes til indkøb af bordfodbold og derudover små spil til frikvartererne. Alrum 1 er ikke en del af 
elevrådet, hvorfor de heller ikke får del i pengene. Ønsket til indkøb er, at flest mulige kan deltage i 
aktiviteterne. 
Toiletterne er fortsat på dagsordenen. 

 Lokalt samarbejde O  Opfølgning fra tidligere møde. 

 



PR stillede op til generalforsamlingen i Vejgaard Samråd men blev ikke valgt ind. PR er blevet 
associeret. 
Samarbejde mellem samråd og skole kan bl.a. handle om grønne områder. Tidligere har 
samarbejdet bl.a. omhandlet trafiksituationen. 
Et naturligt samarbejde kunne handle om placeringen af et kulturhus. 

 Status DUS 1 
 
 

O/D  To planlagte visions-formiddage for Dussens personale, første gang næste fredag d. 8/3. Indhold: 
indhente viden og planlægge aktiviteter. 
Møbler leveres først i slutningen af marts. 
Der arbejdes nu med fire ugers periode med tre hovedaktiviteter pr. dag og børnene kan kun 
sendes hjem kl. 14 og 16. 
Der er besøg af 60-70 børn i DUS 2 pr. dag. 
Ny aftale (regeringens justering af reform) omkring DUS betyder længere åbningstid i DUS 1. 
Skolebestyrelsen foreslår, at tredje årgang fx efter påske kan komme i DUS 2. 
Skolebestyrelsen spørger ind til lokaler, der tilsyneladende står tomme i Alrum 3 om eftermiddagen. 
Alle lokaler har en funktion: bl.a. DSA og forberedelseslokale er nu indrettet i de gamle 3. klasses 
lokaler i alrum 3. 
Skolebestyrelsen ønsker fortsat meget tydelig kommunikation om de næste tiltag. 
Bussen er taget i brug i Dussen, men ikke optimalt endnu. 

 Visionsdag for 
Skolebestyrelsen 
 

O  Gå tidligt i seng dagen før :-) Skolebestyrelsen foreslår at 1.-2. suppleant blandt de forældrevalgte 
inviteres med til visionsdagen. 
Søren Toft udarbejder information til forældrene om visionsdagen. 

 
 

Status projekt RO 
Og RO2 Og RO 19 - 
20 
 

O/D  Trivselsdag i morgen bliver en del af RO (der undervises efter materiale fra Red Barnet). 
RO2: fokus på sproget. 
Der er nedsat et RO-udvalg. 
RO 3 og 4 næste år. 
Rettighedsskole bliver ikke implementeret i løbet af næste skoleår. 
Eleverne oplever en effekt af RO bl.a. er skolens medarbejdere og elever blevet bedre til at hilse på 
hinanden. Det er stadig svært for nogle elever ikke at løbe på gangene og ikke at slås. 
Red Barnet har også materiale i forhold til netetik. 

 



 Visionsdag for Alrum 2 
skal afholdes, her 
ønskes forældrehjælp 
til gennemførelsen af 
skoledagen 

O/D/B  29/3 afholdes visionsdag for alle medarbejdere i alrum 2, hvor der skal sættes nye mål for, hvordan 
alrum 2’s personale og ledelse gør overbygningen endnu bedre. 
Det er et ønske, at forældrene overtager undervisningen af eleverne. Skolebestyrelsen efterlyser 
indhold til dagen - fx forældreoplæg om forældrenes job eller en idrætsdag. 
Alternativt kan dagen konverteres til en anden skoledag med undervisning eller en 
hjemmearbejdsdag. 
Beslutning: Skolebestyrelsen “giver” eleverne en halv hjemmearbejdsdag (årgangsteamene 
beslutter opgave) samt efterfølgende afholdelse af en aften, hvor forældrene arrangerer en 
job/karrierer aften. Dato planlægges (fx april/maj) og meldes ud samtidig med udmelding om 
indhold til 29/3. 

 Status planlægning af 
kommende skoleår 

O  Timebevillingen for kommende skoleår er endnu ikke udmeldt fra forvaltningen. 
I overbygningen skal der tages højde for nye valgfag: tvunget toårigt praktisk-musiske valgfag med 
prøve efter 8. årgang. Ændringen iværksættes på baggrund af regeringens justering af 
skolereformen og der vil tilgå forældrene i overbygningen yderligere information i løbet af foråret. 
Ordning træder i kraft for 7. årgang i kommende skoleår. Profilfagsmodellen fortsætter formentlig i 
kommende skoleår for 8. og 9. klasse. 

 Orientering   Intet til punktet 

 Eventuelt   Høring omhandlende merforbrug på specialområdet. Kommentarer sendes til Sidse senest 13/3. 
Forældrene behandler forældresvar efter AULAmøde d. 19/3 kl. 19.30-20.30. 

 Næste møde: 27/3 B  Søren Toft deltager ikke. 

 Lukket møde O  Der føres ikke referat til dette punkt. 

 
 

 


