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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
godkendt 

 
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 
 

 
Dialog om skolens princip for brug af 
mobiltelefoner 

• Skal princippet ændres eller 
fortsætter vi med det 
eksisterende? 

 

Der er sendt er spørgeskema rundt til mellemtrinnet. 
Klasserne har svaret på det. Det drøftes. Hvad er det vil gerne 
vil? Hvad er det for et værdisæt vil gerne vil have?  
Snak om at sende artikler om ”gode mobilvaner” til 
forældrene. 
Mobiler i tasken slukket hele dagen. Grunden til den er 
fremme, hvis en elev har læse-skrive vanskeligheder Vi 
sidestiller smartwatch med mobiltelefoner. Hvis en elev ikke 
overholder det, så tages kontakt til forældrene og vi går i 
dialog om at finde en løsning. 
Hvorfor vi ser de fylder på en negativ måde- - henleder til 
vores værdigrundlag. 
 Forældreansvar i hjemmet, men også vigtigt at forældrene har 
rum/ tid til at tale om brugen af mobiler og apps fx til 
forældremøder o.lign (SSP) 
Ovenstående er gældende, når vi skriftligt har udarbejdet det 
nye princip. 

 
Værdigrundlag 

• Gennemgang af forord og 
godkendelse af værdigrundlag 

• Se bilag. 
 

 
Vedtaget 
 
Forældrekaffe og en snak om værdigrundlaget. Rykkes over i 
SFO? Måske en gang komsammen for forældre og børn? Man 
kan også vente til forældremøderne om et halvt år og så kan 
bestyrelsen komme og fortælle om det. Eller ved et møde med 
klasseforældrerådene? Det sidste blev besluttet og mødet 
sættes til d 30/11-22 kl. 19-20 Send et skriv til TW så laver han 
opslaget. 
 

 
Skoleplan 

• Kvalitetsrapporter erstattes af 
dialog og skoleplaner. 

• Thomas præsenterer første 
version af skoleplan.  

 
TW informerer – tænkt som et dynamisk dokument. 
 
Vender det igen når vi er halvvejs gennem skoleåret. 

 
 

 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Landsmødet Kasper og Kenneth tager med 
Klasserumsledelse- Hvordan går det med det? 
skolebestyrelsen for datoen af TW til næste personalemøde. 
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Nyt fra SFO 
 

 
 

 
Evt. 
 
 

Skal lave en ramme for samarbejdet med skolebestyrelsen og 
elevrådet.  
Snak om klassetrivsel og skole/hjemsamarbejde- 
Forældresamarbejde 

 


