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Dagsorden 06.05.19 kl. 17 – 19.00  

 

1.  
Meddelelser 

Langt med skoleårets planlægning. Der er ansat en lærer, Jeppe til 
mellemtinnet.  

KB har besluttet at fremskynde bevillingen til naturfag – det 
betyder at fysik/kemilokalerne slås sammen, hullet i gulvet mellem 
Venus og 1. sal lukkes, hvalens hale får en dør, vi får midler til at 
indrette naturfagligt lokale på Hellerupvej. Derved kan også 
mellemtrinnet have naturfag i faglokaler en del af tiden. 

2.  
Aula og princip for 
kommunikation 
Meddelelser 

 

Liselotte Nylander introducerede kort til AULA og MinUddannelse. 
Annemette Fage fra BUF fortalte om god kommunikation og 
opmærksomhedsområder i forhold til AULA. Annemette refererede 
meget til Marie Axelhøjs forskning, der kan ses under 

https://aulainfo.dk/ 

Andre links, som Liselotte viste: 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-

elever/uddannelsesmateriale/ 

https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/uddannelsesmateriale/ 

Herefter drøftede bestyrelsen input til en nedsat arbejdsgruppe 

omkring nye principper for kommunikation. Disse hænger 

sammen med en del andre principper, så det er lidt mere 

omfangsrigt end først antaget. 

Drøftelse med bl.a. nedenstående input: 

- Ensartethed og tydelighed også omkring f.eks. lektier 

- Hvornår forventes man at læse AULA, Hvornår er det 

”need to know”/”nice to know” for forældrene? 

- Husk forskellige målgrupper – elever på forskellige 

trin og inden for trin kan meget forskelligt omkring 

ansvar for egne opgaver. 

- Vigtigt at AULA er en samarbejdsplatform mellem 

skole og hjem og at forældrene får mulighed for at 

understørre barnet/skolen.  

- Drøftelse af, hvor ex. lektier skal ligge kun på 

elevdelen, kun på forældredelen eller begge steder. 

- Sikre mangfoldighed af muligheder for at kunne 

understøtte sit barn 

- Lægge mere og mere ansvar over på eleven, men 

samtidig give forældrene mulighed for at kunne følge 

med og understøtte 

- Lærings- og trivselsrettet kommunikation 

- Obs på hvem, der har ansvar for hvad 

 

https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/uddannelsesmateriale/
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3.  
Mad og måltidspolitik 

Udskudt 

4.  
Forældreundersøgelse og 
kontaktforældremøde 

 

Forslag om at dele kontaktforældremødet op i de tre trin 
(indskoling, mellemtrin, udskoling) og med forældreundersøgelsen 
som punkt, hvor bestyrelsen/skolen får forældrenes bud på, hvad  
skolen kan gøre og hvad kan forældrene gøre  der, hvor vi er 
nysgerrige eller gerne vil forbedre os. 

5.  
Timefordeling 19/20 

 
Forslaget er vedtaget 

6.  
Status på indskrivning 

 
Skolen har to fyldte børnehaveklasser til næste skoleår. Alle 
søskendebørn har fået plads, også fra København.  

7.  
Princip for 
specialundervisning og 
kommunikation 

 

Drøftedes 

I første omgang laves princippet for ressourceundervisning op til 9 
timer. Over 9 timer skal der undersøges noget omkring jura. 

Lasses ændringsforslag med småændringer blev vedtaget. 

8.  
Evt. Til 9. klases afslutning må der ikke længere laves ”nomineringer” 

Elevrådet arbejder godt bl. a. omkring skateboards, madbod og 9. 
klasses afslutning. 

 

 

Kommende møder: 

17.06.2019 
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