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1.  Regnskab Jan Forsing gennemgik årsresultatet og forventninger til 2019. Det 
ser fornuftigt ud.  

2.  Fokus på udskoling Meget stærk udskoling med rigtig godt samarbejde – tæt dialog og 
plads til at afprøve nye ting. 

Det kommunale udviklingsforløb ”fremtidens udskoling” er i fokus 
fra næste skoleår. I dette år er der stort fokus på entrepernørskab 
og innovation med udgangspunkt i ”Ryslingemodellen”. Magnus 
forklarede. Denne model er desuden god til at gå ud fra i projekter 
og til gruppedannelse.  

Feed Back er en af de store indsatser i år – dette er under ”Synlig 
læringskonceptet”. Flere udskolingslærere er særligt uddannede i 
dette og arbejder på at brede det ud i hele udskolingen. 

Mange elever er rigtig glade for den store mængde projekter. 
Opmærksomhed på de elever, der har det svært i projekter. 

Der har netop været en evalueringsrunde med eleverne, hvor 
eleverne gav lærerne feedback til planlægning af næste skoleår. 

Meget lille frafald fra udskolingen. Meget trygt miljø og god 
relation til årgangen samt til lærerne. 

3.  Mellemtrinsprojekt Der starter et projekt omkring forbedring af mellemtrinnet. Vi 
ønsker at blive tydeligere på at definere, hvad mellemtrinnet er og 
kan. Hvad vi særligt vil arbejde med og hvordan vi når dertil. 
Projektet bliver skudt i gang med et kick off 12.3.18. Vi forventer at 
dette projekt vil løbe over flere år. Mellemtrinnet fungerer fint nu, 
men vi vil genre blive endnu skarpere på, hvad der er særligt for 
mellemtrinnet. Kommunen er med inde over med support. 

Mellemtrinnet er fortsat 3.-5. årgang. 

4.  Princip for skole/hjem 
samarbejde 

Princippet er af ældre dato og trænger til revision. Drøftelse af, 
hvad der skal til, før vi kan lave et nyt princip. Bl.a. hvad der skal 
stilles af krav begge veje. Hvad vil det sige at gå i skole, hvad er det 
for opgave man som forældre har. Hvordan håndteres, når 
forældre bliver frustrerede.  

Vi skal snarest have et temamøde om AULA især med henblik på 
forældrekommunikationen. Der blev aftalt at invitere Anne Mette, 
der er projektleder på AULA til et møde om AULA og om 
forældrekommunikationsdelen i det. 

5.  
Kontaktforældremøde 

Vi undersøger om Helle Rabøl kan og hvad hun koster. Evt. noget 
om AULA. 

6.  
Evt.  Intet 
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Kommende møder: 

06.05.2019 

17.06.2019 
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