
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 19. febr. 2019 kl. 19.00 - 21.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 18.30. 
 
Afbud fra: Elevrepræsentanterne. 
Mødeansvarlig: Charlotte Rohleder.  
Mødested: Akvariet. 

 
 

ES – Erik Sørensen 
LK – Lars Kølstrup 
PC – Peter Christiansen  
CR – Charlotte Rohleder  
CB – Claus Bach 
RA – Rikke Andersen 

LH – Linda Hansen 
NH – Natasja Friismose 
UB – Ulrika Beckett 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Ressourceteam – dysleksi og talblindhed v. 
læsevejleder Berit J. og matematikvejleder 
Mette S. 
 

 45 min. CR, CF Oplæg, spørgsmål 
og drøftelse. 
 

 Mette tester (undersøger brug af strategier) hos alle børn i 1. klasse i år.  
Vil du læse mere: Vild med matematik – om regnestrategier. https://issuu.com/lr-
undervisning/docs/vildmedmatematik_1  
Ordblinde testes først i 4. klasse, på Sanderumskolen. I indskolingen kan risikovurderingstesten 
anvendes. 
Problematikker: 
Elever der lander i det gule felt, har ikke samme rettigheder til hjælpemidler som de ”røde elever”. 
Den nationale ordblindetest er langvarig (5 timer) tester bredere, og suppleres af folkeskolens 
læsevejleders vurdering af vanskelighederne, men sådan er det ikke på ungdomsuddannelserne. 
Læs mere i: Egmont Rapporten 2018 Let vejen. 

2.  Godkendelse af referat. 
 

 5 min. Alle  

 Godkendt og underskrevet. 
 

3. Elevrådet. 
 

   10 min. Elevråd  

 Elevrådet ikke tilstede. 
 

4. Princip for Skole / hjemsamarbejdet – 
medarbejdernes bemærkninger. 
 

 25 min. CJ, JJF 
og CF 

Drøftelse og 
vedtagelse. 

 Ændringsforslag er skrevet med rødt i vedhæftede bilag: 
Det justerede princip renskrives og vedhæftes referatet. Supplerende rettelser meldes tilbage til CJ 
indenfor 3 dage. 

5. Budget 2019     15 min. CF Præsentation, 
drøftelse og 

https://issuu.com/lr-undervisning/docs/vildmedmatematik_1
https://issuu.com/lr-undervisning/docs/vildmedmatematik_1


godkendelse. 

 Sendes ud som bilag sammen med referatet, og drøftes på næste møde. 
En ny konteringspraksis betyder at der er ”skæve” beløb” – forklaring og kommentarer gives på 
mødet. 

6. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Trafikale forhold 
o Udfordringer vedr. politiske 

standpunkter 
 

 15 min. CR, CF Orientering og kort 
drøftelse. 

 DCUM har ført tilsyn med skolens efterlevelse af undervisningsmiljøloven. Sanderumskolen 
overholder ”i nogen grad” loven. Skolen mangler dimensionen digital mobning i antimobbestrategien, 
såvel som strategien ikke indgår i skolens værdiregelsæt (pt. i sundheds- og trivselsprincip). 
Herudover mangler dimensionerne vedr. det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø i gennemført 
trivselsmåling – de kommer med i næste måling. 
Trafikale forhold: Den gule opstregning laves igen. Etablere standsningsforbud i forbindelse med 
helleanlægget. Indkørsel forbudt-skilte kan udskiftes hvis skolen udarbejder en trafikpolitik. 
Andre ting: Cykler kører ind samme steder som bilister, opmærkning med hajtænder fra tunnellen, 
taxaer holder og venter på at læsse børn af. 
Et trafikudvalg mødes til et fyraftensmøde om trafikpolitik: CF, CJ, CB, PC, ES i uge 10. CF kommer 
med et datoforslag. 

7. Evt. 
 

 5 min. Alle Tilkendegivelser. 

 Kommende møde:  
12. marts 2019 
 
Kommende emner: 

• Karakterer. 

• Anti-mobbestrategi incl. digital 
dannelse 

• Skoles værdiregelsæt 

• Udfordringer vedr. politiske 
standpunkter 

• Holdninger til brug af mobiltelefoner 
 

    
 

 


