
Jyderup Skole  
  

 

Dagsorden og referat til 
skolebestyrelsesmøde 
 

  
 

Dato: 23.01.23 

Tidspunkt: kl. 17.00-19.00 

Mødeleder: Lisa  

Deltagere: Lisa, Pernille, Linda, Brian, Zenia, Helene, Karin, 

Dorthe, Birgitte, Rikke, Stine 9D 

Fraværende: Stine, Zenia og  Helene er fraværende 

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? 

1.  Godkendelse af dagsorden (B) 5 min Godkendt   

2.  Godkendelse af referat (B) 5 min Godkendt   

3.  Drøftelser om Budget 23 for skole og 

SFO. 

Hvilke tiltag skal bestyrelsen se ind i 

for at nedbringe et merforbrug i 23? 

(B) 

30 min Orientering og redegørelse om 

budget og handleplan. Bilag 

udleveret 

Drøftelse af handlemuligheder 

Skolebestyrelsen støtter forslag 

om at se ind i ressourcecenter 

timer.  

 

 

Rikke 

4.  Drøftelse af mulighed for at bruge 

lokalsamfundet til en fokuseret 

indsats med praktikperioder – 

herunder en drøftelse af et 

erhvervsrettet tilbud i udskolingen 

(D) 

15 min Rikke uddyber baggrunden for 

og behovet for at etablere 

samarbejde med 

lokalsamfundet med henblik på 

praktikaftaler fx samarbejde 

med lokalforum.  

Drøftelse af hvordan man 

kunne gøre det fx hvilke klasser 

der kan involveres.  

Skolebestyrelsen understøtter 

at der arbejdes videre med ide.  

Rikke 

5.  Princip påbegyndes om Digital 

Dannelse (DD) med udgangspunkt i 

30 min Lisa uddyber baggrund med 

afsæt i bilag.  

Lisa og Rikke 
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Skole og Forældres skriv om ”IT i 

folkeskolen” (bilag 1) (D) 

 NB – skoleleders understregninger 

med rødt 

Inspiration kan hentes i vedlagte 

principper fra 3 skoler (bilag 2) 

- Hvad talerfor/imod ”Bring 
your own device”? 

- Skal DD være et fag, en 
emneuge, implementeret i 
alle fag året rundt? 

Fælles drøftelse om behov og 

retningslinjer.  

Det aftales at skolen afprøver 

”bring your own device” i 

udskolingen 

På skolebestyrelsens 

opfordring, lægger Rikke en 

indledende forespørgsel i 

udskolingen.  

Skolebestyrelsen ønsker der 

arbejdes med DD på Jyderup 

skole.  

En mulighed er fx at medtænke 

DD i fællessskabende 

aktiviteter.  

Det overlades til 

lærere/pædagoger at beslutte 

omfang fx emneuge eller 

indlejret i fag mv.  

Lisa og Rikke kommer med et 

oplæg om principper for DD på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

6.  Skolebod. Vi tager lige en kort 
drøftelse og beslutning om for/imod. 
(B) 

15 min Drøftelse og afstemning.  
 
Enighed om at der ikke skal 
etableres skolebod.  
 
Man kan i højere grad bruge 
forældrerådet som aktør i 
forhold til kagebagning/tjene 
penge i de enkelte klasser.  

Lisa 

7.  Kort orientering (O) 

- Fra skoleledelsen 

15 min  

Orientering om personale 
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- Fra formanden 

 

 

 

 

- Fra personalet 

Orientering om adm. Leder har 

opsagt sin stilling.  

Fælles skolebestyrelsesnetværk 

har afholdt møde.  

Orientering om kontakt og 

dialog mellem 

skolebestyrelsesformand og 

forvaltning vedr. besparelser 

 

Såfremt der er opsigelser i 

vente, er der behov for en 

hurtig udmelding om proces 

mv. til personalet.  

Høringssvar. Tidshorisont for 

udarbejdelse drøftes.  

8.  Eventuelt (O) 5 min   

9.  Næste møde den 28.februar  Principper for DD 

Lisa og Rikke mødes d. 20. feb. 

Vedr. høringssvar og dagsorden 

 

 


