
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 

Den 15. maj 2017 kl. 18:30 – 21:00 
 
Deltagere:  Carsten, Bjørk, Per, Anita, Lone, Anja, Hans Jørn, Kim, Ulla, Marie, Neel, Lene 
 
 
Dagsorden 

18:30 – 18:35 Godkendelse af referat og dagsorden 
  

18:35 - 18:45 Elevrådet  
Orientering v/ Elevrådet  
Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har 
kommenteret på det nødvendige. 
 
Referat: 
Elevrådet var fraværende 
 

 

18:45 – 19:15 Trivselsundersøgelse 
Oplæg fra Ulla herefter drøftelse i plenum. 
 
Referat: 
Fokusområder - fremadrettet vil vi have særligt fokus på: 
Forslag og ideer fra plenum: 

- Det bliver bemærket af eleverne, når de bliver inddraget 
(fortæller hjemme) 

- En snak om ‘hvorfor’ man skal arbejde med de enkelte 
emner ift. til det store billede 

- Ift. ‘Social trivsel’ er det vigtigt, at det enkelte klasseteam 
får resultater og følger op på det i klasserne med et mål 
om at alle trives. 

- Deltagelse i projekter ex. ‘ren skole’ hvor eleverne lærer 
om hygiejne, renlighed, toiletbesøg osv. 

- Opkvalificere toiletterne: maling, klinker, etc. 
- Resultaterne er et udtryk for det store stykke 

trivselsarbejde, der foregår på skolen. 
 

 

19.15 – 19:45 Status 7. årgang og gennemgang af 
timefordelingsplan/Økonomi 
Kort oplæg fra Kim 
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om kommende proces. 
 
Referat: 
Vedr. 7. årgang: 

- Vi har to grupper af lærere til at arbejde med ‘udemiljø’ og 
med ‘indemiljø’. 

- Målet er at forbedre og forandre det fysiske miljø omkring 
7. klasserne. 

- Det overvejes også at inddrage de to lokaler overfor 7. 
klasserne til ungemiljøer. 

- Grupperne ønsker en multibane og borde-bænkesæt 
- Til næste møde inviteres lærere med til at præsentere 

projektet. 
 
 
 

 



19.45 – 20:30 Indledende drøftelse af digital kultur/strategi 
Faciliteret af Kim 
Forventet resultat: Der skal træffes beslutning om kommende 
proces – samt evt. strategi for punktet 
 
Referat: 
Drøftelser fra plenum: 

- Input fra eksterne fagpersoner for at igangsætte 
processen (gerne med forskellige input i afdelingerne) 

- Det er vigtigt med dialog mellem forældrene 
- Der er stor forskel mellem børn og voksnes brug af IT 
- Vi skal klæde skole og forældre på til at guide børn ift. 

brug af nettet, etc. 
- Vi er medlem af ‘Børns Vilkår’, som også kan inddrages 
- Der er lavet et ‘skriv’ i børnehaverne (Birthe og Per) 
- Det er vigtigt at have for øje, at det handler om mere end 

kun i undervisningssituationen; bl.a. frikvarterer. 
- Hvilke handlinger i klassen er acceptable? 
- Videndeling på tværs af skoler 
- Vi bør have en holdning til, hvad skolen bør og skal 

forholde sig til. 
- Vi skal have fælles fodslag og holdning her på 

Karensmindeskolen 
- Forventninger til brug af IT i SFO og frikvarterer 
- Nærvær 
- Skolen har handlerum til at tilsikre korrekt og fornuftigt 

brug af it udstyr i skoletiden, såvel undervisning som 
frikvartere, det samme gældende for SFO'en. 

- Undersøgelser viser, at der også kan være for mange 
digitale redskaber/hjælpemidler i undervisningen - det skal 
vi forholde os til - skal vi have mere eller mindre? 

- Alle har en mening - hvad er digital kultur? 
- Drøfte emnet og holdninger på forældremøder 
- Vi skal undersøge lovgivningen ift. emnet 
- Vi skal have lavet principper i skolebestyrelsen, som kan 

bringes videre i organisationen - fagligt begrundede 
- Skolen som rammesættende 
- Vi skal have skolens værdigrundlag inddraget 
- Udvælge punkter, vi vil arbejde videre med; ex. 

- Ift. skolens værdigrundlag 
- IT som redskab i en læringsproces 

Aftaler: 
- Vi tager også punktet på og arbejder videre på næste SKB-

møde, hvor Jette, Birthe og Per har input til punktet. 
- Vi skal have elevrådets input 
- Input fra fagperson - evt invitere Jakob Rasmussen (lærer 

og IT-vejleder på skolen) 
 

 

20:30 – 20:50 Kort orientering  
Ledelsen v/Kim (Kontrakten 17/18, brev fra ministeren samt i 
øvrigt) 
Formanden v/Birthe 
Pædagogisk råd v/Lene G. 
Forventet resultat: Alle er orienteret og evt. opfølgning er aftalt. 
 

 

 
20:50 – 21:00 

Afrunding/eventuelt  
Eventuelle punkter fra dagsordens pkt. 1   
v/Alle 
 
Referat: 

- SKB-referater fra 2017 mangler på Skoleporten - Ulla 
undersøger nærmere 

- Fælles bestyrelsesmøde (et mindre udvalg) med 

 



børnehaverne d. 26/9 kl. 18-21 og skolebestyrelsesmøde 
d. 27/9 - Kim undersøger og melder tilbage 

 

Yderligere info: 
Links m.m.: Intet til mødet i dag. 

 

 

Tilføjelser til action-liste: 

 


