
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
29. november 2018  kl. 17-19  

Korning Skole i personalerummet 1.sal 
Ordstyrer: Kirsten Marie, referatet kan skrives direkte i dokumentet som blå skrift.  

● Godkendelse af referatet fra forrige møde - referat godkendt af den fremmødte 
bestyrelse 
Valg af referent Brian - blå tekst referat for dagens møde 
 
Kl. 17.10-17.40 

● Principper - forberedelse: “Hæfte 3, Skolebestyrelsens arbejde, Samarbejdet mellem 
skole og hjem” side 6-7 og “Skolebestyrelses Håndbog” side 43c-49  

○ Hvad er et princip? Tove fortæller om tilblivelsen af de eksisterende 
principper og hvordan de er dannet. Hvad skal principperne kunne - hvad 
giver mening. 
Eksempelvis; hvilke principper ville kunne understøtte de 7 
læringskompetencer eller “De gyldne 8”  
Det gode princip - s. 44 i Skolebestyrelsens håndbog 

○ Hvilke principper har vi allerede?  
○ Hvilke af disse skal opdateres? Principper gennemgået og revideret 
○ Hvilke principper mangler vi - om nogen? 
○ Tidsplan for opdatering/udarbejdelse af manglende principper  

 
 
Sandwich eller en madsalat kl. 17.40-17.55  

 
  

           Kl. 17.55-18.15 
● Handleplan i forhold til læringsledelse 2017-2019 

Tove gennemgår skolens handlingsplan, 
Olga gennemgik USFO’s handleplan på sidste møde.  
Tove gennemgår indsatsområder. Der er 5 indsatsområder; 
Feedback, motiverende læring, mestringsstrategier, elevdemokrati og naturfaglige fag.  
 
Kl.18.15-18.30 

● Fælles pædagogisk ståsted: Oplæg til den fælles pædagogiske fredag den 25.01.19 
Overtagelse af matriklen fra kl. Kl. 12-16 . Hvordan og hvem ? 
Tove fortæller om intentionen for den pædagogiske dag. Fælles pædagogisk ståsted er 
målet. 
 



            KL.18.30-18.45  
● Organisering af hold og grupper  fra den primo januar 2019 

             Ny børnehaveklasseleder Conny Enemark - hvordan kommer Conny til at indgå i  
             teamet fra 1. december? 
             Orientering (Tove) 

Team nedenunder; bh, 0.kl og 1. kl - Conny, Sanne, Jesper, Tove + landsbyhavens 
personale 
Team ovenover; 2. kl, 3. kl og 4. kl. - AnneMette, Liza, Tove, Jesper og Brian 

  
            Kl.18.45-19.00 

● Eventuelt (tilføj punkter til evt. inden mødet - stikord)  
○ Tove: Henvendelse ang. brug af mikrobølgeovne i klasselokalerne. 

Spisesituationen er drøftet i skolebestyrelsen og det er vurderet, at vores 
intention om at skabe en god og rolig spisepause bedst efterleves, når fokus er 
på den medbragte madpakke og drikkedunk. Det efterlever de principper, der 
er fastsat af skolebestyrelsen.  

○ Tove: Flytte næste bestyrelsesmøde fra den 31.01.19 til en anden dato i januar, 
da vi har et stort ønske om at invitere til skole/hjem samtaler den 31.01.19 for 
hele skolen  
D. 28. 02 - arbejdsmøde om principper 18 - 20(ordinært skolebestyrelsesmøde 
fra 17 - 18 
Mødet d. 31.01 flyttes til d. 10.01 fra 17 - 19(Budget) 

○ Kirsten M: Kommunikation til øvrige forældre er punkt på det første 
bestyrelsesmøde i 2019 - læg hovederne i blød indtil da :-) 

○ Martin: Ordning med drikkedunke i børnehaven.  
○ Martin: ‘Søen’ på den anden side opdatering 

■ Direktøren for spildevand skal kontaktes af både, skoleleder, USFO 
leder og skolebestyrelsen individuelt på mail/brev. 

■ Martin laver udkast til skrivelse til direktøren for spildevand 
○ Skipper: Forældrerødder - kan vi gøre/aktivere/støtte mere? 
○ Skipper: Promovering/synliggørelse af skolen? 

 
 


