
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 19. september 2019 kl. 19.00 – 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, Pe-

ter Schultze og Ulla Høgild Berg samt to elever fra elevrådet.   

 

Fraværende med afbud 

Kamilla Kvols  

Tids-

ramme  

Punkt  Referat  Bilag  

19.00 – 

19.10 

Nyt fra elevrådet  Der har været arbejdet med følgende i elev-

rådet: 

Skolens antimobbestrategi 

Der er opbakning til lege-/swaggrupper fra 

de fleste i elevrådet 

Der er købt nye bolde 

Der er købt kegler til rundboldbane 

 

 

 

19.10 – 

19.20 

Evaluering af antimobbestrategi/legegrup-

per og swaggrupper. 

Der er rigtig fin opbakning til arbejdet om 

lege-/swaggrupper – både blandt forældre 

og blandt elever. Det er vigtigt at vi bliver 

ved med at tale dette arbejde op fordi det 

giver noget godt til trivslen i klasserne. 

Der er enkelte klasser, hvor nogen glemmer 

at afvikle/holde lege-/swaggrupperne, men 

det er opfattelsen at det ikke er bevidst fra-

valg. 

 

19.20 – 

19.30  

Trivselsmåling – hvordan ser den ud for 

os i 2019? (I+ D) 

Undersøgelsen er delt op i fire temaer: So-

cial trivsel 

Faglig trivsel 

Støtte og inspiration 

Ro og orden 

Engbjergskolen ligger generelt omkring 

gennemsnittet for kommunen og landsplan. 

Det er næsten de samme tal for indskolin-

gen fra sidste år til i år. 

På mellemtrinnet er der sket en mærkbar 

forandring i positiv retning.  

Elevrådet fortæller, at det er vigtigt at un-

dersøgelsen er anonym så man kan svare 

ærligt på undersøgelsen. 
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19.30 – 

19.40 

Lektiepolitik med småjusteringer (I + B) Der har været arbejdet med princip for lek-

tier både i personalegruppen og i skolebe-

styrelsen. Der er nu udarbejdet et princip, 

som blev godkendt i skolebestyrelsen. 

Der er flere elever der er glade for den dag-

lige læsning fordi man finder nye bøger og 

motiveres til at læse.  

Der er forskel på hvor mange lektier man 

har for i de forskellige fag og klasser. Vi vil 

med det nye princip for lektier forsøge at 

ensrette lektiemængden.  

Det er vigtigt at lektiemængden tilpasses 

den enkelte elev. 

 

19.40 – 

19.50   

Fravær som indsatsområde (I)  UB orienterede om kommunens tiltag om-

kring registrering af fravær. 

Skolen skal hurtigt have fokus på elevernes 

fravær og følge op. 

Bekymrende fravær er mere end 3 sammen-

hængende dage. Eller et fravær på mere end 

10 % i en periode på to måneder . 

Når forældre tager deres børn ud af under-

visningen udenfor skolens ferier, skal de 

vide, at de formelt selv overtager undervis-

ningsansvaret. 

Vi registrer fravær i løbet af den 1, lektion. 

 

19.50 – 

20.10 

Kaffepause   

20.10 – 

20.20  

Aula på vej (I) Opstart i Aula i uge 43. 

Vi har store forventninger til det nye sy-

stem. Lækkert layout. 

Der er mange nye funktioner. Skolens 

hjemmeside bliver en integreret del af Aula. 

Der afholdes forældrekursus i Aula når vi er 

kommet lidt i gang. 

 

20.20 – 

20.25  

Evaluering af forældremøder (D) Det vil være en god ide at præsentere med-

lemmerne af skolebestyrelsen på møderne. 

Følelse af, at det var et godt indhold, der 

blev formidlet. 

 

20.25 –  

20.30 

Kommende principper:  

Skal vi lave noget vedr. kost/sundhed og 

mobilpolitik?  

Kommunen har lavet udkast til en sund-

hedsprofil. Hvordan arbejder vi videre med, 

hvad der er sund kost.  

Skolen har frugtordning. Alle børn er ude i 

de store pauser. Fagdag kan bruges til at få 

mere bevægelse ind i undervisningen. 

 

 

20.30 – 

20.45 

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen  

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen – herunder hø-

ringssvar  

d) Engblommen 

a) Der er lavet høringssvar vedrørende 

budgetforslag. 

b) Se ovenfor 

c) – 
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D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information – det med rødt deltager elevrådet i 

 

 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

d) UB har været til byggemøde hvor 

der er fokus på ny glasgang, institu-

tion og nyt musiklokale.  

e) – 

f) Afholdt samrådsmøde d. 28/8.  

Der arbejdes på at lave en ny fæl-

lesskabsstrategi, som skal være klar 

2020. 

20.45 – 

21.00 

Eventuelt Info vedr. Tour de Bestyrelse  

    

    


