
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 28. januar 2020 kl. 18.00 - 20.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 17.30. 
 
Afbud fra: Rikke Andersen, Linda Hansen, Erik Sørensen, Peter Christiansen 
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 
BBC – Bo Bak Christiansen 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Godkendelse af referat 
 

 5 min. CR Godkendelse 
 

 Referater fra 26.11.19 og 17.12.19 blev godkendt. 
 

2.  Elevrådet 
 

 10 min. Elevråd Orientering 

 • Elevrådet gav tilbagemeldinger på indsamling af værdier og det gode ved at gå på Sanderumskolen. 
Desuden ønsker eleverne: 

o Flere aktiviteter på tværs 
o Fremme fællesskaber 

• Der er nedsat et udvalg, som kan arbejde med at planlægge trivselsdagen. 

• Ønske om at deltage i en konkurrence der hedder ”Genanvender”. 

• Elevrådet har taget initiativ til Ung til ung-undervisning om digital dannelse. Mellemtrinnet får besøg af 
elever fra UM torsdag og fredag i uge 5. 

• Elevrådet ønsker at planlægge en udklædningsfodboldturnering for blandede hold på skolen. 
 

3. Mobiltelefoner i undervisningen – digital dannelse 
 

  X 45 min. CR Drøftelse og 
beslutning 

 De nuværende regler der praktiseres på skolen er meget individuelle og afhængige af klassernes behov og 
ansvarlighed. Flere klasser i ÆBM, har aftaler om mobilfrihed og tilsvarende i mindst én klasse i UM. I SFO må 
børnene bruge telefonen efter kl. 15.30. I YBM aftaler forældre og skole, hvad der er bedst for klasserne. 
Efter en bred drøftelse ser det ud til, at der ikke er nogen gennemtrængende problematikker, der kræver et 
mobilforbud formuleret af bestyrelsen.  
Bestyrelsen opfordrer til klassevise mobildrøftelser, at anbefalingen integreres i værdiregelsættet, og at der 
gøres noget for synligheden (fx plakater i det digitale værksted). 
 

4. Principper: 

• Princip for læring ved medarbejderfravær 

• Princip for aktiviteter uden for skolens areal 
 

   
  X 

50 min. CR Fremlæggelse, 
drøftelse og 
beslutning 

 En genopfriskning af procedurerne omkring brug af cykelhjelme på ture ud af huset, samt cykelhjelmspåbuddet 
er nødvendigt. 
Skolebestyrelsen er meget interesseret i at høre medarbejderne i afdelingerne om en rimelig beløbsramme til 
skolerejser, og vil herefter fastsætte et beløbsmaksimum. 
Principperne blev gennemarbejdet – CR finformulerer princippernes indledning, hvorefter de vil kunne vedtages 
på næste bestyrelsesmøde. 
 

5. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 

   10 min. CR, CF Orientering 



o Personalesituationen 
o Proces værdiregelsæt 

 

 • Opfølgning på bevillingen fra GF-fondens trafikpriskomite: Eventen planlægges til efteråret, når mørket 
falder på igen. Det giver mere tid til at finde energien samt den rette indsats. CF, CJ og skolens 
færdselskoordinator mødes om det videre forløb. 

• Facility Management-situationen: Alt er itv. som det plejer. De nærmere omstændigheder ift. fremtiden, 
er endnu uafklarede / under udvikling. Mandag i uge 5 har der været afholdt møde omkring en 
grænsefladebeskrivelse mellem Ejendomsafdelingen og de enkelte skoler. 

• Der vil snarest komme et stillingsopslag i Heldagsafdelingen, da en barselsvikar har fået fast arbejde. 

• Kort præsentation af den planlagte proces omkring arbejdet med et kommende værdiregelsæt. 
Bestyrelsens forældrerepræsentanter opfordres til at deltage i det fælles personalemøde d. 18. februar 
kl. 17.00-19.00. 
 

6. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser 

 Præsten har henvendt sig til forældregruppen med opfordring til kontakt til bestyrelsen ift. muligheden for at få 
morgentimerne til konfirmandundervisning næste skoleår. 
Bestyrelsen bakkede ikke op om dette ønske, da det vil forringe medarbejderne i UM´s samarbejdsmuligheder 
og dermed arbejdsmiljøet.  
 

 Kommende møde:  
25. februar 2020 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 
 
 

    
 

 


