
Jyderup Skole  
  

 

Dagsorden og referat til 
skolebestyrelsesmøde 
 

  
 

 

Dato: 26.10.21 
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00 
Mødeleder: Lisa  

 
Fraværende: afbud Pernille, Zorica, Anne, Dorthe G 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige 
ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), 
drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af 
orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

 FOTO af hele bestyrelsen v/Pernille 5 min   

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min godkendt  

2. Godkendelse af referat (B) 
 

5 min godkendt  

4. Evaluering af work-shop den 23/9 10 min Positiv feedback. Vil gerne 
gentage til foråret. Dagsorden 
for workshop skal sendes ud 
før. 

 
 

5. Gruppearbejde omkring at skabe 
Jyderup Skoles principper? (D) 

Bilag:  
- Principudkast fra Skole og 

Forældre 
- Refleksionsskema 
- Værdigrundlag 

 

50 min SKB vil tage udgangspunkt i de 
tidligere principper for 
skovvejens skolen. Det vil være 
godt at pinde principperne ud 
med, hvad skolen gør og hvilke 
forventninger der er til 
forældrene.  
 
Prioritering af principper:  

• Undervisningens 
organisation.  

• Lejrskole. 

• Mobiltelefon. 

• Forældrenes 
inddragelse i elevens 
læring og trivsel. (her 
skolehjemsamtale)  

 
 

Kommende møde er det princip 
om undervisningens 
organisation.  Evt. Forældrenes 
inddragelse i elevens læring og 
trivsel. 

 

6. Drøftelse af elevernes sprog og 
adfærd på skolen. Hvordan ser vi 
skolebestyrelsens rolle her? 
 

20 min Udgår og sættes på kommende 
møde  

 

7. Kort orientering (O) 
- Fra eleverne 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra personalet 

 

20 min Fra eleverne; elevrådet 
fungerer rigtig godt og oplever 
sig hørt. Den 3.11.21 tager 
elevrådet til Demokrati dag. 
Forberede klippe-klister dag.  
UH: legepladsen fyldte meget, - 
drøftelse af hvordan skolen kan 
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tjene penge til at gøre 
legepladsen bedre. Eks, få 
boden i gang igen til salg. 
Ønske om at skoleboden 
kommer i gang igen. 
  
Skoleledelse; skb er der 
enighed om der ikke er 
umiddelbart behov for 
Chromebooks i 0. og 1. årgang. 
Head set og oplader udleveres 
løbende til elever, det er en 
større udgift. Drøftelse hvor 
meget er elevbetaling og hvor 
meget skal skolen betale?  
Beslutning i skb er at det er en 
forældrebetaling. Eleverne må 
også have deres eget head sets 
med.  
1.1.22 har alle elever fra 2.-
9.klasse egen oplader, head set 
og Chromebook. 
 
Orientering om opsigelse 
30.11.21 samt orientering om at 
opslået stilling til hurtig 
besættelse.  
 
Der skal arbejdes med 
principper for ”røgfri skole” samt 
”forbud mod energidrikke”, samt 
”sund mad i skolen”.   
 
Der er ikke flere farvepatroner 
eller sorte patroner, skolen er 
løbet tør og grundet corona går 
der et øjeblik inden der kommer 
kopier med hjem.  
  
 

9. Eventuelt (O) 
 

5 min Seminar? Deltagelse… 
Lisa, Rikke, Brian, Dorthe 
Godthåb, Linda,  
 
 

 

 

 


