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Connie Tolderlund Hadberg
Direkte telefonnr.

76 81 40 30
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17.01.01-P35-6-14

Referat 1. Godkendelse af dagsorden (2 min)
Godkendt.

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (25 min)

Leder: personale (barsel, ferie, sygdom), fra fravær til fremmøde, Ansættelse af 
ny lærer Janne Mandahl-Friis.

3. Fra BFU, herunder budgetforlig (Orientering)(15 min)

Kristina orienterer om indholdet på mødet. Se vedhæftede referat.

4. PLF, Professionelle Læringsfællesskaber (Orientering) (15 min)

CH orienterede om dette. Se kort beskrivelse i referat fra BFU-mødet til 
pkt. 3. Vi tager afsæt i at bruge og analysere de data vi har, både 
kvantitative og kvalitative. Vi er startet på et kompetence-
udviklingsforløb sammen med UCL, hvor i første omgang ledelsen 
deltager i kursusdage/uddannelse. Ledelsen faciliterer med hjælpe fra en 
konsulent fra UCL personalets arbejde med at udvikle undervisningen.

På Grejsdal skole arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber i de 
planlagte møder og desuden har vi inddelt personalet to og to som 
læringsmakkere. Disse vil efter jul få mulighed for at drøfte praksis og 
være sparringspartner for hinandens praksis. 

5. Mål og indhold i SFO (præsentation og beslutning)(30 min)
Mål og indholdsbeskrivelse drøftes med det formål at rammesætte mål og 
værdier i vores SFO (under skyldig hensyn til Vejle Kommunes mål- og 
indholdsbeskrivelse, som vi også arbejder efter) (Udsendt med seneste referat)
Årshjul uddelt. Drøftelsen afrundes på næste møde.



6. Årsberetning og fælles forældremøde (drøftes og besluttes) (20 min)
Indhold og facilitering af forældremødet drøftes og besluttes
Søren udarbejder undersøgelse blandt eleverne som fremlægges til mødet og 
som vil danne baggrund for drøftelser blandt forældrene på aftenen.

7. Evt. (5 min.)
Bestyrelseskursus den 9.10.18
Kristina, Christian og Jesper deltager.

Ref. CH

Bilag
Evt. bemærkninger


