
 

 

 

 

 

REFERAT 

 

Emne: BU Grejsdal Skole Referat 
 
Mødedato 

3.december 2015 

Mødested/lokale 

Personalerum 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere  

Else, Lars, Nikolaj, Marie, Kristina, Janus, Camilla, Pernille, Anette, Lene, Thomas, Connie, Jonas og Clara 
Afbud fra 

Janus, Else, Jonas og Clara 
 

 
Dato 

17-09-2015 

Mødeindkalder 

Connie Tolderlund Hadberg 

Direkte telefonnr. 

76 81 40 30 

Journalnr. 

17.01.01-P35-6-14 

 

 

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden (2 min) 

Godkendt. 

 

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (15 min) 

Ledelse: Juleklippedag vel overstået, Den gode overgang: 

indskrivning og besøg i børnehaver og mini-league (artikel 

udleveret) samt temadag for ledere og medarbejdere den 18.11., Det 

professionelle arbejde med børn på Grejsdal (tema pædagogisk 

møde), praktikanter (Zara, Nichlas); Læringsplatform: Min 

uddannelse valgt i Vejle Kommune. 

Kristina: Dialogmøde med forvaltningen; der er indkaldt til møde 

med andre sb-medlemmer fra Skibet Skoles bestyrelsesformand – 

bl.a. med det formål at drøfte mulighed for at ændre skoledagens 

længde i Vejle Kommune. 

Anette og Lene: Godt i gang med PALS og lige nu i gang med 

værdidebat – meget spændende 

 

Elevråd (orientering) (5 min) 

Næste møde deltager TØ og igangsætter proces omkring demokratiske 

processer om indkøb og ønsker. 

 

 

3. Årsberetning (aftaler om skriveproces) (15 min) 

Grafiker til at lave plakat – forslag fra Else. CH følger op. 

 

Det aftales, at følgende bidrager med et ”skriv” til årsberetningen: 

IT – ny platform: Nikolaj 

Udvalg om område ved åen/indsigelse til lokalplan : TØ 

Forældrebank: Kristina 

Kostpolitik: Lars 

Trafikfolder, revideret: Kristina 

Forældrekursus for bestyrelse: Connie 



 

 

SFOens IT-politik: Kristina 

Værdidebat – liste af værdier: Kristina 

Ansættelser: Kristina 

Reformen: CH 

 

Deadline for at sende til Kristina: 18. december 

 

Kristina samler årsberetningen og sender ud til alle, så den kan behandles lige inden 

mødet den 20. januar. 

 

4. Principper – igangsætning af arbejdet (oplæg fra Kristina) (20 min) 

- Principper er måden skolebestyrelsen kan fortælle ledelse og medarbejdere, 

hvordan vi skal arbejde 

- Skal-principper: undervisningen indretning, skole-hjem-samarbejde, 

underretning af hjemmene, arbejdets fordeling, fællesarrangementer og 

lejrskoler, sfoens virksomhed.  

- Hvordan må princippet være: overordnet, skal være valgmuligheder, 

skolelederen udarbejder handleplan og sb fører tilsyn med skolen ved at få 

indsigt i, hvordan principperne udmøntes 

- Forårets arbejde med principper skal tage afsæt i værdidebat i 

skolebestyrelsen, hvor også personalet indtænkes 

 

 

 5. Evt. (10 min.) 

Næste møde: Kvalitetsrapport 

Møde februar: Økonomi – årsafslutning og budget 

 

6. Julehygge  

 

Bilag  

Evt. bemærkninger  

 

  

 

 

 

 

Ref. CH 


