
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 - 21.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 18.30. 
 
Afbud fra: Linda, elever, Rikke? 
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 19.4.19 blev godkendt. 
 

2.  Elevrådet. 
 

 10 min. Elevråd Orientering. 

 Det nyvalgte elevråd afventer konstituering. 
 

3. Digital dannelse og herunder holdning til brug af 
mobiltelefoner. 
 

   
   

60 min. CR, CJ Drøftelse pba. 
oplæg. 

 Bestyrelsen vil gerne inddrage elevrådet, og høre deres bud på hvad digital dannelse er, og hvad den digitale 
verden gør ved dem. 
UM: 7. årgang har selv været med til at beslutte at lægge telefonerne væk. Lærerne har meget forskellige 
holdninger: Fra at lære færdselsreglerne mens man har mobiler, til mobilen afleveres i en kasse, og at det 
udelukkende er forældrenes ansvar. 
6. årgang, har i 2 år afleveret telefoner, har nu blødt op fordi mobilerne i UM ikke inddrages. Eleverne melder 
tilbage med bedre koncentration, mere sociale, mindre stress i perioden uden mobiler.  
YBM: ”Mobilen bor i tasken”-politik. Hvis lærerne vurderer mobilen skal bruges, får de lov – det fungerer fint. 
 
Hvad bruger I mobiltelefonen til i skoletiden? 
Hvad er fordele og ulemper ved at have/ikke at have mobilen i skoletiden?  
CF, NH, CJ fortsætter spørgerammen og præsenterer den for elevrådet. 
Bestyrelsen spørger til mulighederne for et teknologiforståelsesfag?  
 

4. Skoleårets planlægning: 

• Nyt ensartet ringetidssæt 

• 60 min. lektioner 

• Pædagogisk struktur 
 

 30 min. CJ, CF Udkast præsenteres 
og drøftes. 

 Bestyrelsen er glade for det præsenterede udkast. 
Ledelsen orienterer forældrene ifm. kommende skoleår. 
 

5. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 

 

 15 min. CR, CF Kort orientering. 

 Ny lærer via forflyttelsesrunden, Lisbeth Andersen som tidligere har arbejdet på Rosengårdskolen. Hun glæder 
sig til at starte på Sanderumskolen. 



6. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 

 Dimission onsdag d. 26. juni kl. 17.00  

 Kommende møde:  
18. juni 2019 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 

• Velkomstfolder til nye forældre 
 

    
 

 


