
 

 

Bestyrelsesmøde                                              

 
24. oktober 2018 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Sofie Baltzer Brinch (næstformand elevråd), Selma Finnemann Ismail (formand elevråd), Ane Søndergaard, Maria 
Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp, Line Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff, 
Tove Zacher, Mona Vinther, Eva Steensen, Søren Langbjerg, Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard. 

 
Fraværende:  
Camilla Mehl, Thøger, Anne Cathrine 
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referatet godkendt 
 

2. Elevernes kvarter 
Eleverne deltager ikke i dette møde 
 

3. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
Herunder: 
Legepladsudvalg 
Vi er klar til weekenden på vuggestuens legeplads, 
Fra afholdte forældremøder i børnehus/skole 
På vuggestuens forældremøde, var der fra forældre et ønske om forældrerådet også var sparring for vuggestue 
personalet, og ikke kun arrangør af sociale arrangementer.  
Camilla Storm  sender en pjece ud til forældrerødder om arbejdet i rådet, fra bestyrelsen. 
I ældste gruppe havde de et anderledes forældremøde, som fungerede godt, men der var en usikkerhed blandt 
forældre på hvad mødet egentlig handlede om, usikkerheden gik på, hvorfor PPR var til stede 
Yngste gruppe har haft et godt et møde hvor personalet gav en indlevende beskrivelse af dagligdagen, og hvordan 
de arbejdede med børnene. 
Mellemgruppen har haft forældremøde uden deltagelse af bestyrelsen. 
Fællesmøde november. 
Planlægningsmøde efter bestyrelsesmødet. 
 

4. Princip for kost i Thorsager Skole og Børnehus. Bilag 1 og 2. Beslutning 
Vuggestuen ønsker deres egen kostpolitik, da den foreslåede ikke dækker de kostråd, vuggestuens personale 
giver til forældre. 
Beslutning: Vi laver et nyt udkast, hvor principper bliver det bærende, tilknyttet  konkrete anbefalinger og 
handlinger  i de enkelte afdelinger. 
 

5. Princip for uddeling af udefra kommende materialer og sponsorater. Bilag 3 og 4. Beslutning 
Vi fletter ikke forkyndende ind i ordlyden, så er den godkendt. 
Behandlingen af punktet affødte en drøftelse af udflugt for minikonfirmander i skoletiden. Lisbeth tager en 
drøftelse med kirken. Kan det evt. gennemføres som et åbent skolearrangement? 
 

6. Bestyrelsens indsatsområde: Fællesskaber i Thorsager Skole og Børnehus. Beslutning 
Hvor er vi lige nu? Hvad vil vi, hvem gør hvad hvornår? 
Lisbeth har lavet et mind map, som er et dynamisk dokument der arbejdes videre med. Lige nu er det 
forældremødet i november og arbejdet med antimobbestrategien, som er i fokus. 
 

7. Antimobbestrategi og handleplansskabelon ved mobning. Bilag 5. Beslutning 
På baggrund af seminar om mobning og efterfølgende drøftelse i bestyrelsen er der udarbejdet en revideret 
udgave af skolens antimobbestrategi med tilhørende handleplan ved mobning.  
Afspejler strategi og handleplansskabelon den kultur, som bestyrelsen ønsker at fremme i forhold til inkluderende 
læringsfællesskaber?  
Vi har i dag se en youtube film om den nyeste forskning indenfor mobning, som påpeger, at mobning ikke er et 
individuelt problem, men ligger i kulturen. 



 

 

8. Punkter til kommende møder 
Revidere principper 
- ekskursioner og lejrskole 
- Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere? 
- opfølgning på fælles forældremøde. 
 

9. Orientering fra: 
- Ledelse: FI-beslutning vedr. nationale test 
FI har besluttet at det er den enkelte skoles beslutning, hvorvist de ønsker at gennemføre frivillige nationale test. 
Lisbeth har besluttet,  at TS fortsætter efter den hidtidige plan, som indebærer at TS gennemfører de frivillige 
nationale tests. 
- Formand:  
 

10. Evt.   

 

 
Næste møde: Torsdag d. 29. november 2018 kl. 17-20. 
 
Husk også: 

Fælles forældremøde 8. november kl. 19 
Dialogmøde dagtilbud 6. november 16:30 
Dialogmøde skole 20. november 16:30 
 
 


