
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 31. oktober kl. 19 – 21.30 
 
Til stede  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, 

Luise Sørensen, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter for elevrådet Fre-

derik og Lærke, Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
    
19.00 - 19.40  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen – herunder sidste 

nyt vedr. SFO. 

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

 

a) Fremadrettet kommer SFO-

erne til at ligge under sko-

lerne. Formanden fra KEB 

ønsker et samarbejde i forbin-

delse med overgangen. 

Overdragelse pr. august 19. 

Ny resursetildelingsmodel for 

skoleområdet er under udar-

bejdelse. 

Ny sekretær starter 1/11-18. 

Gitte har fået nyt job.  

Renoveringsprojekt er nu af-

sluttet – det er blevet rigtig 

godt. 

b) Der købes bolde mm. til klas-

serne i blå bygning. Der var 

flere ønsker til legeredskaber 

til opsætning på græsarealet. 

Der kom flere ideer til aktivi-

teter til swaggrupper. Der ar-

bejdes videre.  

Der er ønske om forbedrede 

garderobeforhold til eleverne 

fra blå bygning.  

c) Ingen bemærkninger. 

d) Se ovenfor vedr. SFO 

e) Godt forældrearrangement. 

Der var ca. 45 deltagere og 

det var nogle gode formidlere 

til et vigtigt stof. 

 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
6. december er der aftensang 

i kirken. Begge skoler er re-

præsenteret. Ulla vil gerne 

læse som en del af de ni læs-

ninger. 

Der er kommet nyt børne-un-

gepolitik som sendes i høring 

senere.  

 
19.40 – 19.50  

 

Har vi nogle idéer til det fælles be-

styrelsesmøde med Snejbjerg skole 

i januar? (D + B) 

Der kan arbejdes med skolernes 

sundhedsprofiler. 

Skoleglæde.dk 

Der kan arbejdes med hvordan man 

implementerer Aula på skolerne. 

 

 

19.50 – 20.00 Skolens inklusionstiltag: Informa-

tion om ”Mellemrummet” (I) 
Kort orientering om Mellemrummet. 

Mellemrummet er et sted hvor der 

køres specialundervisning af forskel-

lig karakter. Andre kan få lov til at 

bruge rummet når man har brug for 

et break. Det skal ikke opfattes som 

en skammekrog men et sted man kan 

komme når man har brug for en 

pause. 

 

20.00-20.15  Hvad fik vi med fra ”Tour de besty-

relse”? (D) 
De deltagende bestyrelsesmedlem-

mer deltog i en bred vifte af work-

shops. Gode oplæg. 

 

20.15 – 21.25  

Inkl. Kaffe-

pause) 

Arbejde med skolens principper 

med fokus på trivsel. (D)   

Læs meget gerne antimobbestrate-

gien inden (ligger på hjemmesiden) 

Skim eventuelt ”Din guide til gode 

principper for skolen”    

Der arbejdes ud fra  

Skolens antimobbestrategi 

En fast skabelon 

Skal være synlig og implementeret i 

skolens hverdag. 

Forældre, elever, skole. 

Gruppearbejde:  

Følgende temaer kom frem: 

Tvunget makkerskab – en fortsæt-

telse af lege og svaggrupper. 

Formålet med klasserådsarbejdet. 

Vigtigt at forældrene får skabt god 

trivsel blandt elever, men også blandt 

forældrene. 

Princip om forældrebank – hvordan 

inddrager vi forældre mm. 

Resursebank. 

Anvendelse af legegrupper i klas-

serne. 

http://sk

ole-fora-

el-

dre.dk/p

ublika-

tion/ha-

efte-4 
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Mobilpolitik. 

Bevægelse. 

Overgange i hele skoleforløbet. 

Fællesskaber: på årgange, i afdelin-

gen, holddeling, på hele skolen osv. 
 21.25 – 21.30 Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde d. 22.11. 

2018  

Der er en problematik om placering 

af skoletasker i klubtiden. 

 


