
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 - 21.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 18.30. 
 
Afbud fra: Erik, Peter 
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 12. marts 2019 er godkendt. 
 

    

2.  Elevrådet. 
 

 5 min. Elevråd Orientering. 

 Elevrådet står foran et nyvalg. De har lavet en video, som skal reklamere. 
 

3. Karakterer?    
   

60 min. CR, CJ Drøftelse pba. 
Ungemiljøets feedback 
på spørgsmål. 

 Kan man tænke sig et pilotprojekt, hvor nogle lærere forsøger sig med alternative værktøjer ift. evaluering uden 
karakterer? 
Interessant hvordan man lærer børnene at håndtere det pres, de måske oplever i forbindelse med karakterer. 
Bestyrelsen understreger vigtigheden af, at karakterer først kommer i 8. klasse. 
En ide kunne være at invitere ”kloge folk” ind på skolen, der kan sige noget om formativ feedback. 
 

4. Værdiregelsæt og Antimobbestrategi incl. digital 
dimension. 
 

 10 min. CJ, CF Udkast til procesplan 
præsenteres og drøftes. 

 MB, CR, CF, CJ starter processen op. Sikrer den brede repræsentation og indhenter afdelingernes forslag til 
værdiord. 
 

5. Trafik-politik     20 min. CF, CB, 
ES og PC 

Præsentation af udkast 
fra udvalgsmøde og 
drøftelse. 

 CF fortæller om udkastet til trafikpolitikken. 
Oplægget om aktiviteter og events præsenteres som et idekatalog.  
Udvalget: JN, EC, PS, CF fortsætter arbejdet. 
 

6. FL§16 d. – To-voksenundervisning. 
 

 10 min. CF, CJ Drøftelse og indstilling.  

 Bestyrelsen bakker op om, at skolen arbejder videre på at kvalificere undervisningen i 4.-9. klasse via 2-
voksenundervisning og en kortere skoleuge. 
 

7. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 
o Skoleårets planlægning 

 10 min. CR, CF Kort orientering. 



 

 • Der nikkes til udsendelse af et elektronisk spørgeskema fra studerende på statskundskab omkring 
forældreinvolvering i 1.-3. klasse. 

• Forældrehenvendelse som spørger til, hvordan lærerne på skolen arbejder med bæredygtighed? Skal 
alle forældre og elever melde sig til affaldsindsamlingen næste år? 

• CR har meldt sig til et oplæg om ”Børns digitale liv” 2. maj 16.00-18.00. 

• Personalesituationen er, at der kommer én ny lærer i forbindelse med forflyttelsesprocessen i Odense 
Kommune. 

• Skoleårets planlægning – udsættes til næste gang. 
 

8. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 

      

 Kommende møde:  
14. maj 2019 
 
Kommende emner: 

• Holdninger til brug af mobiltelefoner 

• Nationale test 

• Digital dannelse 

• Velkomstfolder til nye forældre 
 

    
 

 


