
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 - 21.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 18.30. 
 
Afbud fra:  
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. Godkendelse af referat. 
 

 5 min. CR Godkendelse. 
 

 Referat fra 19.02.19 blev godkendt  

2.  Elevrådet. 
 

 10 min. Elevråd Orientering. 

 Afbud fra elevrepræsentanter 

3. Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 
incl. digital dimension. 
 

   
  X 

60 min. CR, CF Drøftelse mhp. 
udarbejdelse og 
vedtagelse. 

 Brainstorm på værdiord: 
Fællesskab, fordybelse og faglighed 
Eksperimenterende undervisning, elevinvolvering, stolthed 
Livsduelighed i en globaliseret og digitaliseret verden 
Dannelses- og uddannelsesinstitution 
Rummelig, robust 
Tillid, tryghed, nærvær 
Blive til nogen ikke til noget 
Mangfoldighed/forskellighed 
Mod, vedholdenhed, medmenneskelighed, nysgerrighed 
”Vi er stærkere i fællesskab end alene” 
 
Det er vigtigt at alle kan se sig selv i værdiregelsættet, det kan anvendes i dagligdagen.  
Det skal vise, hvor Sanderumskolen er stærkest. 
 
Ledelsesteamet sørger for at igangsætte en proces omkring indsamling af personalets og evt. 
elevernes bidrag til kerneværdierne. 
Til næste møde etableres et udvalg, som kan sætte værdierne i en ramme. 
 

4. Udfordringer vedr. politiske standpunkter 
 

 10 min. CJ, CF Kort orientering og 
drøftelse. 

 Dialogen har været løsningen indtil videre  
Bestyrelsen tager afstand fra ekskluderende udtalelser, overvejer at skrive formuleringen ind i 



værdiregelsættet, med respekt for mangfoldighed og folks forskellighed. 
 

5. Budget 2019   X  20 min. CF Præsentation, drøftelse 
og godkendelse. 

 CF fremlægger hovedlinjerne i budgettet og områder til hvor der kan spares: Løse vikarer, forbrug af 
undervisningsmidler m.m. 

6. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Ny Folkeskoleaftale 

 

 10 min. CR, CF Kort orientering og 
drøftelse. 

 Folkeskoleaftalen: 
Kortere skoleuge (2,25 timer) for indskolingen. 
Mulighed for to-voksenundervisning (§16b) der korter skoleugen af for 4.-9. klasse (2 timer), hvis 
kvaliteten løftes. 
I afdelingerne er kollegerne i gang med at blive involveret i overvejelserne omkring §16b  
Trafikudvalgsmøde: Et godt møde hvor kommunens folk kom med et oplæg til trafikpolitikken, og 
udvalget fik snakket om nogle forskellige tiltag. Jo bedre, og mere engageret skolebestyrelsen er, des 
mere længere fremme prioriteres projekterne. 
Punktet fremlægges næste gang. 

7. Evt. 
 

 5 min. Alle Tilkendegivelser. 

  

 Kommende møde:  
9. april 2019 
 
Kommende emner: 

• Karakterer 

• Holdninger til brug af 
mobiltelefoner 
 

    
 

 


