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Dagsorden 
 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra d.8.6.2016 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Præsentation af SkoleIntra 

5. Fastsættelse af forældrerådsmøder i 2016/2017 

6. Løfteevne. Skal vi arbejde videre med løfteevne? 

7. Valg til bestyrelsen (orientering om procedurer omkring bestyrelsesvalg) 

8. Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 
forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd. 

9. Eventuelt.  
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Tilstedeværende 
 
 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

 Gruppe 1 (0.-5. Klasse):  Marianne Fischer-Rasmussen x Anne Birgitte Klange, rektor 

x Lisbeth Ahm  Anne-Marie Gøbel Thielsen  Karin Gade, vicerektor, gymnasiet 

x Mathilde Aagaard Sørensen x Helle Enkelund (+ forældrevalgt til 
Bestyrelsen for gymnasiet) 

x Susanne Carlsen, afd. leder, grundsk. 

x Rune Stilling  Heidi Wulff x Lis Ingerslev, viceafd.insp., grundsk. 

x Jacob Jul Nørup Pedersen  Formand: x Ib Mathisson, leder, grundskolen 

 Gruppe 2 (6.-9. Klasse): x Per Hildebrandt x Camilla Morild, pædagogisk leder 

 Margrethe Louise Pedersen  Forældrerep. i Bestyrelsen:   

x Claus Parum x Maria Mantoni   

F Jos Svendsen     

 Margit Rander     

   OBS: Tilstede (X) / Fraværende (F)   

 

Referat 
 
Punkt 1 - Valg af referent 

Rune valgt som referent. 

Punkt 2 - Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Punkt 3 - Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse til punkt 7. 

Punkt 4 - Præsentation af skoleintra 

Susanne præsenterede det nye Skoleintra og tog imod input fra forældrerådet. 

Skolen oplever, at Skoleintra giver en række administrative effektiviseringer, og gør kommunikation 
enklere. Samtidig fremhævede Susanne, at indførslen af Skoleintra er noget, som skolen er i proces med. 
Det er noget, vi skal snakke mere om henover det her år. 

Forældrerådet havde en række bemærkninger, som drejede sig om følgende: 

x Savn af kontaktbog 

x Diskussion af beskeddel 

x Kommunikation/formidling til forældrene 

x Sikkerhed 
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Flere savner den fysiske kontaktbog. Susanne sagde, at den fysiske kontaktbog har fungeret godt i de 
mindre klasser og knapt så godt i større klasser. 

Nogle i forældrerådet havde oplevet kommunikationen omkring beskeddelen som forvirrende. Susanne 
redegjorde for, at skolen indtil videre har fravalgt beskeddelen, dvs. beskeder fra forældre til forældre, men 
det er én af de ting, som ikke ligger fast endnu, og som skolen gerne vil have input til. Der er flere 
forskellige konfigurationsmuligheder på den del. Susanne understregede, at skolen foretrækker direkte 
dialog om problemer frem for via et beskedsystem. 

Dernæst fulgte en længere diskussion af beskedsystemer til kommunikation mellem forældre, som 
Skoleintra giver mulighed for. Et par stikord fra diskussionen: 

x Hvornår kan man forvente svar? 

x Hvad skal man bruge beskedsystemet til som forældre? 

x Skal der åbnes for forældrekommunikation indenfor en klasse? 

x Skal der være en moderator på beskederne? Nej! 

x Hvordan skal man kommunikere som forældre? "Hvis du vil det, så skal du det. Hvis du vil det, så 
skal du andet." 

x Hvor er vi på den lange vej i processen? 

x Må man ikke længere sende emails? 

Konklusionen blev, at skolen med input fra bl.a. forældrerådet skal udarbejde guidelines til den digitale 
kommunikation mellem skole og forældre, skole og elever, og forældre imellem.  

Forældrerepræsentanterne kan også inddrages i dette arbejde. Foreløbig vil Susanne inden næste møde gå 
tilbage til lærerne med inputtet fra forældrerådet og samle op til næste møde. Der bliver ikke truffet nogle 
endelige beslutninger før næste møde. 

Til sidst var der et spørgsmål til sikkerhed i systemet. Susanne svarede, at al kommunikation nu kører 
krypteret, hvilket faktisk er et krav til skolen, som i parentes bemærket ikke er opfyldt med emails. Skolen 
må gerne gøre brug af de registrerede emailadresser men ikke udlevere dem til andre. 

Punkt 5 - Planlægning af årets møder 

Forældrerådets møder blev planlagt frem til sommeren 2017 på følgende datoer: 

x Tirsdag d. 25. oktober 2016, forældrerepræsentantskabsmøde kl. 17-19, rådsmøde kl. 19-21 

x Mandag d. 28. november 2016, kl. 17.30 - 19.30 

x Mandag d. 23. januar 2017, kl. 17.30 - 19.30 

x Mandag d. 13. marts 2017, kl. 17.30 - 19.30 

x Tirsdag d. 25. april 2017, forældrerepræsentantskabsmøde kl. 17-19, rådsmøde kl. 19-21 
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x Onsdag d. 7. juni, kl. 17.30 - 19.30 

Punkt 6 - Løfteevne 

Susanne spurgte til om forældrerådet mente, at vi skal sætte noget mere tid til at arbejde med det, og det 
mente rådet generelt, at vi skulle: 

x Hvordan bruger ledelsen det her fremadrettet (indgår de her ting, kommer de til at indgå, og 
hvordan). Værdier vs. tal. 

x Undersøgelser som disse får folk til at "spidse blyanten". FR kan være facilitator for diskussionen. 
Værktøj for ledelsen. 

x Når man lukker data ind, så er det kun ikke faglighed, men også trivsel, man bringer ind (tal). Havde 
ført til en feedback-kultur i engelsk skole. Kan måske føre til at bruge forældrene som ressource. 
Hvis Claus kan overskue at bygge grafer, så tag imod det. 

x Også interessant at få på folkeskolen 

x Tallene kunne bruges som ekstra element i et eksisterende forløb med lærerne. Dernæst kan FR 
orienteres. 

Claus ville godt byde ind med en tilsvarende pilotanalyse af udvalgte tal for grundskolen ledelsen (Susanne, 
f.eks. dansk og matematik) under forudsætning af, at skolen fremskaffer tallene. 

Punkt 7 - Valg til bestyrelsen 

Der er valg til bestyrelsen i efteråret, og Helle Enkelund er på valg. Maria Mantoni og Helle har haft et godt 
samarbejde i bestyrelsen, og både Maria anbefaler, at Helle bliver indstillet til 1 år mere, så de i fællesskab 
kan færdiggøre det arbejde med bl.a. grundskolen, som de har udført det sidete år. 

Forældrerådet bakker op om denne indstilling. 

Rådet lægger op til, at valget afholdes i forbindelse FR-mødet den 25. oktober 2016 (valget skal afholdes 
separat for FR-mødet).  

Punkt 7a - Planlægning af FR-møde 

Det blev aftale, at oplægget til forældrerepræsentantsskabsmødet skal handle om digital dannelse. Lis og 
Kamilla planlægger oplæg. 

Punkt 8 - Kort orientering fra skolens ledelse 

Anne Birgitte - Vincent Hendriks holder oplæg læregruppen for at sætte gang i processen med digital 
dannelse. 

Studietur 3.G - Rom, Firenze, Athen. 2.G til La Santa. 

Gymnasiereform: Studieretninger bliver ændret. Kortere grundforløb. Mange ting skal gå op i en højere 
enhed inden slutningen af oktober. Drøftelse med lærerne. Finansloven: Nye besparelser. Flere elever om 
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én lærer. Det drejer sig om 3.5% ekstra årligt til en vikarkasse og en ekstraordinær besparelse på 3.7% i 
2017. 

Anne Birgitte - Fokus på, at få mere kontakt til forældregruppen i gymnasiet. Der skal være flere 
forældrearrangementer. Forældrekonsultationer. 

Kamille - Orientering om arbejdet med alkoholpolitik, det sociale, introforløb, festkultur. Ros til tutorerne. 

Punkt 9 - Evt. 

Der blev spurgt ind til en række ændringer på grundskolen om det nye Skoleintra, fagsammenlægninger i 
udskolingen, m.m. 

x Om Skoleintra - Se referatet ovenfor 

x Om fagsammenlægninger: I fagene biologi, geografi og fy/ke skal der i løbet af 8. -og 9. klasse 
arbejdes med 6 tværgående problemstillinger, og de afsluttes af en obligatorisk naturfagsprøve. 
Fagene er fortsat også individuelle og vil kunne blive udtrukket i puljen af udtræksfag, så en klasse 
f.eks også kan komme til prøve i fy/ke. 

x Vores bibliotek bliver bygget om (ikke lukket) - Rummet skal meget mere i spil til hele skolen.  

x Timeforøgelse på nogle af de mindre klassetrin skyldes, at skolen nu har fået egen gymnasatiksal 
samt lokaler til hjemkundskab. 

Et par medlemmer forældrerådet foreslog, at ledelsen i fremtiden orienterede rådet lidt på forkant, når 
større ændringer i skolens forhold var på programmet. 

 

Med venlig hilsen 
Per Hildebrandt 


