
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 22/11-2018  
kl. 17:00 til 19:00 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Orientering om forløb siden sidste møde. Konstituering af ny bestyrelse? 

J.O har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen vælger at konstituerer sig nu. Jane har mandat til at fortsætte som 
formand, og påtager sig opgaven. 
 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd. 
Pengeby gik godt. Det var sjovt at være de store. Det var en stor succes 

● Skole. 
- Pengeby. 

En god uge. 6.klasserne gjorde det godt. Der var god opbakning fra forældrene om fredagen. Gode 
nyhedsudsendelser. Eleverne gjorde det godt. 
Legepatrulje fungerer rigtigt godt. 
 

● Skoleleder. 
- Ansættelse af ny sekretær, nedsættelse af udvalg. 

Ansættelsesudvalget er Jane, PF, PM, og LR. Der er 26 ansøgere indtil nu. 
- Nye ting på legepladsen. Det har nyhedsinteressen. Der er trængsel.  
- Der er indkaldes til møde vedr. udearealer. 

 
● SKB Formand. 

- Dialogmøde vedr. ny tildelingsmodel. 
Der er overvejelser om at lave en ny tildelingsmodel. De store skoler er presset, da 
overbygningskurser ekskluderer flere. Det ser ud til vi skal spare ca. 125.000 hvis det bliver den 
model vi fornemmede der havde størst tilslutning. 

● SFO. 
Halloween gik fint, men det var kort. Folk havde travlt med at komme hjem. Hvorfor prioriterer vi 
halloween og ikke fastelavn? Fastelavn er tæt på skolefesten. Måske derfor. 
Vi kan ikke starte forældrearrangementer tidligere end kl.17:30. Det skal læreren kommunikere ud til 
forældrerødderne. Det er muligt, at starte arrangementerne tidligere, hvis det holdes i kantinen eller 
klasseværelserne.  

● Lokalt / Socialt. 
Halloween i sognegården fungerede rigtigt godt.  
Der er natminton på lørdag. Endnu et godt arrangement. 
Juleklippedag på skolen fredag den 30/11. Bedsteforældre og forældre til elever i indskolingen er 
velkomne. 
Arrangementer på skolen skal meldes ud i god tid. 



 
4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 
Nick er trådt ud af bestyrelsen. Vi mangler to medlemmer. Bestyrelsen opfordres til at opfordre 
forældre til at melde sig til bestyrelsen. Vi skal evt. lave video til facebook for at skaffe medlemmer. 
 

 
5. Dansk testplan. 
Orientering. 
Der er udarbejdet plan for hvilke test vi bruger hvornår . Udleveret på mødet. 
Kan vi nå tilstrækkeligt mange elever til læseløft om året? Eller må der flere ressourcer til.  
 
6. Henvendelse fra forældre vedr. inklusion. 
Se spørgsmål i bilag. 
Hovedspørgsmål:  

- Børn der optages på skolen fra en specialbørnehave, er gennem en grundig visitation før de 
starter i skolen. Det er meget få elever der optages fra specialenheder. 

- Det er ikke kun ledelsen der vurderer. Der vurderes også af en faglig professionel ansat på 
skolen 

- Der er en faglig, professionel vurdering fra skolen om barnet trives i skolen, men det er vigtigt 
der også er en vurdering af konsekvenser for resten af klassen. 

- Hvad er et inklusionsbarn? Der er mange udfordringer af forskellig art.  
- Fjerner vi et barn til et specialtilbud, har barnet svært ved at komme tilbage til normal 

tilbuddet igen. 
- Bestyrelsen vil tage sagen op på et generelt plan, hvis der kommer en konkret henvendelse. 
- Et barn der ikke anses for at være et inklusionsbarn i børnehaven, ses heller ikke som sådan 

på skolen. 
- Det er vigtigt, at Rårup Skole er en skole for alle. 
- Vi værdsætter mangfoldighed på skolen, da det styrker de sociale kompetencer. 

 
Supplerende spørgsmål: 

- Det er en vurdering af den enkelte klasse. 
- Man skal se på klassens trivsel. 
- Afgørelsen om et barn kan inkluderes, træffes inden vi kender børnene i klassen. 

(sammensætningen i klassen). 
- Forældrene i bestyrelsen har fuld tillid til at skolens personale/fagprofessionelle træffer den 

afgørelsen. 
- pt. er der under 2 procent der er inkluderede efter en konkret vurdering. 

 
- Børn der ikke er tilmeldt SFO i skovugen, er inviteret til at blive i skoven som en del at SFO. 

Elever der skulle med 2-bussen, blev tilbudt at blive i en klasse til bussen kørte. Ordningen 
ønskes ændret til at alle tager i skoven fra kl. 12. 

- Halloween strækker sig ikke over skoledelen. 
- Alle må deltage fra 12-14 til loppemarked. SFO-børn kan fortsætte efter kl. 14. 



- I forbindelse med Legolandsturen arrangeres der alternativ pasning/hygge til de har fri. 
 

- Det er ikke vores (forældrene i bestyrelsen) indtryk, at skolen vægter omkostninger højere end 
det enkelte barns tarv.  

- Inklusionsbegrebet dækker kun over meget få børn.  
 

- Bestyrelsen har kun meget ringe indflydelse på undervisningens organisering.  
- Budgettet sætter en dagsorden og en ramme.  
- Samlæsning af fag er ikke sket i år.  
- Bestyrelsen har prioriteret, at der er blevet flere personaletimer til eleverne, ved at spare på 

fx. It-midler.  
- Bestyrelsen er åben overfor forslag som skal tages op på møderne. 

 
7. Næste møde: 

● Dato og tidspunkt. 
Juleafslutning. 11.december kl 17.00. 
Dagsorden “light”.  
8. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møder. 
- Skolefotografering. 
- Hvordan får vi et godt samarbejde i skolebestyrelsen. 
- Sygemelding af elever 
- Skolefesten 

● Emner, kun til løs debat eller orientering. 
  
 


