
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 Mandag d. 29.10 2018 

 

Tid:  

Kl. 18.30 – 21.00 

 

Sted:  

Stensagerskolen 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Lise Jacobsen, Lars Asmussen, 

Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Katrine Krause-Jensen 

(suppleant), Sine Høegh, Lene Bro, Christina Robertsen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra: Gitta Catalina, Søren Kronvang, Marianne Vigh- Larsen 

(suppleant), Christina Robertsen 

 

Sine 20 minutter forsinket 

Referent: Søren Christensen deltager i stedet for Christina R.  

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varighed 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

Godkendelse af dagsorden 

Tilføje evt. justering og 

godkendelse 

 

Evt. justering og godkendelse.  

 

Alle tilstedeværende skriver under med navn. Hvis 
man ikke har deltaget i mødet, så skriver man 

derudover Set 
 
Hvis der er forslag om evt. ændring på rækkefølge af 

punkterne og/eller varighed af punkterne 

18.30 – 18.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 
Referatet sendt rundt til underskrift. 
Dagsorden godkendt 

 

2.  Pædagogisk vision for 

Stensagerskolen 

 

Pædagogisk visions proces, 

værdigrundlag og samarbejde 

med journalist og creative 

direktor 

 

Præsentation af pædagogisk 

visionsproces og præcisering 

af skolebestyrelsens rolle 

undervejs i processen 

 

Præsentation af foreløbigt 

værdigrundlag samt videre 

proces 

Præsentation v. Susanne 

 

Temaer i skolebestyrelsen undervejs i processen. 

 

Hvor er det væsentligt at skolebestyrelsen har 

møder i foråret ift. processen? 

18.40 – 19.10 



 
 

Bilag: 
3.udkast til kommissorium 
Tids- og aktivitetsplan 
Visions arbejdspapir 
Foreløbigt værdigrundlag 
Målgruppebeskrivelse 

 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Susanne præsenterede arbejdet med den pædagogiske vision for Stensagerskolen som forventes færdigt ultimo marts. 

 

Program til skolebestyrelsesweekend: Ny elevplan for at forberede princip om underretning til forældre vedr. elevens læring, præsentation af 

værdigrundlag, Forslag til principper for klassedannelse fortsat, Forældremøde 2019 

 

Susanne udarbejder program til skolebestyrelsesseminar d. 16. og 17.11 2018. 

3.  Temadrøftelse:  

Principper for klassedannelse  

 
Bilag:  
Beskrivelse af de tre modeller  
Fordele og ulemper 

Klargøring til princip om 

klassedannelse 

Kort gennemgang af modeller og proces indtil nu. 

Debat ud fra bilag og indkomne fordele og 

ulemper 

19.10 – 20.05 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

- Børn skal have adgang til flere børn (fællesskaber) 

- Aldersopdelt; debat om imellem hvilke klassetrin man skal skille ift. indskoling, mellemtrin og udskoling. Et eksempel er indskoling (0-5), 

mellemtrin (6-7), udskoling (8-10) suppleret med funktionsopdeling (M og A klasser) 

- Væsentligt at sikre trygge overgange 

- God inspiration fra besøg på Dybkær specialskole i forhold til størrelse på klasser, teams, afdelinger 

 

Arbejdet fortsætter på skolebestyrelsesseminar 

 

4.  Indstillinger til 

beslutninger 
 
Værdiregelsæt og principper 

 
Bilag: 
4a: 2018_10_værdiregelsæt og 
principper 

4a: opsamling af rækkefølge, 

herunder hvilke punkter, der 

skal arbejdes med på seminar 

 

 

4a: Orientering 

 

 

 

 

4b: Kommentarer og evt. godkendelse 

20.10 – 20.25 



 
 

 
4b: 2.udkast til princip fra skole 
voksentilbud 
 

4b: ”Den gode overgang fra 

Stensagerskolen til 

voksentilbud” 

Anden behandling af forslag til 

princip 

 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

4a: Se under punkt 2 

4b: Godkendt 

5.  Indstillinger til 

beslutninger  

 
5a: Program 
skolebestyrelsesseminar 
 
 
5b: Ændring ift. administration. 
Deltagelse i dialogmøde med 
rådmanden d.13.11 
Samarbejde med Langagerskolen 
 
 
Bilag: 
5a: udkast til program kommer på 
mødet 
 
5b: mail udsendt af formand 
 
 
 

 

 

 

5a: Endelig valg af punkter 

til skolebestyrelsesseminar 

 

5b: Orientering og 

vurdering om der kan 

gøres yderligere fra 

skolebestyrelsens side 

 

 

 

Kommentering af udkast til program og endelig 

valg af punkter 

 

Orientering ved formand 

Hvem kan deltage i dialogmøde d. 13.11?  

Andre tiltag?  

 

  

20.25 – 20.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

5a: Se under punkt 2 + overvejelse om spillet ’skole-hjem-dialogen’ kan bruges 

5b: Christina (formand) har i samarbejde med Langagerskolens bestyrelse sendt et brev til rådmand Thomas Medom i forhold til ændringerne 

i administrationen. Der er ikke nogen fra bestyrelsen der har mulighed for at deltage på dialogmødet. 

 



 
 

6.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

 

 

Skriftlige meddelelser  
Bilag: 2018_10_ledelsesinfo 

 

Tryllekunster (gave fra LEV) 

forsøges at blive i 

featureugen.  

 

Arbejdet med Elevplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. afklarende spørgsmål til skriftlig ledelsesinfo 

 

 

 

20.40 - 20.50 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Der er taget kontakt til tryllekunstneren som kommer og laver to forestillinger i foråret i forbindelse med featureugen. 

Der orienteres yderligere om elevplansarbejdet den 16. – 17. november. 

Ingen kommentarer eller spørgsmål til ledelsesinformation 

 

7. E

E

v

t 

Evt. 

 

Hvordan skal 

skolebestyrelsen forholde sig 

fremadrettet til beslutningen 

om Ellekærskolen, som 

tvillingeskole. 

 

  20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Der arbejdes med strategi på seminar den 16.-17.11. 

8. Punkter til næste møde  

 

 

 

 

  20.55 – 21.00 



 
 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Se under punkt 2.  

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


