
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen 
 

Sted:  

Personalerummet 

 

Dato og tid: 

29. januar 2019, 18.30-20.30 

 

 

Deltagere: 

 

Afbud:  

 

Møderækken: 

 28. august 

 26. september 

 30. oktober 

 6. december 

 29. januar 

27. februar 

25. marts 

25. april 

20. maj 

25. juni 

        

Pkt. Dagsorden. Indhold Beslutninger Referat 

1.a 

15 

min 

Orientering fra 

a) Ledelse 

 

b) Personale 

 

c) Formand 

 

Nyt siden sidst 

 

 

 

Tilbagemelding fra fællesmøde med kontaktforældre, dialogmøde med 

kommunen, samt fællesmøde med øvrige skolebestyrelser i Lejre kommune 

Orienteringspunkt 

Deltagelse i rusmiddelundersøgelse.   

Bilag udsendt 

 

 

Referat ved Tina. Fremsendes/udleveres 

a)  

Orientering om nye regler/procedurer 

for seksuelle overgreb mod børn – 

hvordan sover personale sammen med 

børn. Der arbejdes med dette i Center 

for Børn og Læring. 

Arbejde med måltal for sygefravær hos 

personalet. Skolens måltal er igen i år 

8,5 dag/år/medarbejder i skole og SFO. 

Den besparelse der var lagt op til ved at 

servicemedarbejder uddeler mælk, er 

taget fa bordet. 

Projektugen er forløbet fint med 

engagerede elever. 



Der ansat ny vicekommunaldirektør. 

Der arbejdes med ny ledelsesstruktur på 

dagtilbudsområdet. 

Skolen har sagt ja til at medvirke i  

rusmiddelundersøgelse. Resultatet skal 

bruges til til målretning af fremtidige 

indsatser. 

b) 

Lærere har drøftet skolebestyrelsens 

oplæg til forældremøder. Der meldes 

tilbage fra team og afdelingsmøder. 

Opfordring fra lærere til at 

skolebestyrelsen arbejder med at få 

midler til etablere pausemuligheder for 

særlig udskolingselever. Natasja hører 

elevrådet om ønsker. 

SFO 

”tøseaften” for  3. klassespiger. 

Starter på filmuge i uge 6 – værksteder, 

hvor der skal laves små film. Der 

uddeles ”Jens´er” for bedste film o.l. 

c 

Dialogmøde med udvalget for børn og 

Ungdom. 

Politikerne ville høre, hvad 

skolebestyrelserne arbejdede med: 

- Principper 



- Ressourcebank 

- Skoleforskønnelse 

- Inddragelse af forældreråd i 

skolebestyrelsens arbejde 

B&U præsenterede sine 3 indsats-

/fokusområder: 

”Kulturpakken”, ” bevæg dig for livet” 

og ”+DIG”. 

Inden selve mødet var der møde de 

enkelte skolebestyrelser i mellem, der 

omhandlede samarbejde, og hvad der 

kan opnås bedre gennem samarbejde – 

Der oprettes en lokalafdeling af ”skole-

og forældre”. 

Natasja deltog som elevrepræsentant. 

Fællesmøde for kontaktforældre: 

Færre deltagere end første gang, men 

det var engagerede og konstruktive 

forældre, der mødte op. Der blev 

arbejdet med oplæg til indhold 

forældremøder”og derefter blev der bedt 

om input til emneuge-forskøn skolen i 

uge 13. 

 

1.b 

10 

min 

Orientering fra 

elevrådet 

 

Nyt siden sidst.  

Forslag og ideer. 

Orienteringspunkt   Ved at planlægge fastelavn 

 

I fælleselevrådet er Osted skole også 

kommet med. 

 

Ved at undersøge spørgeskemaer der er 

besvaret af 5. – 9. klasse omkring 

skoledagens længde. Fælleselevrådet vil 

besøge skolebestyrelser og i sidste ende 



få kommunalbestyrelsen i tale. 

 

Fælleselevrådet på studietur til 

Barcelona. 

 

2. 

15 

min. 

Kvalitetsrapport 2019 Nøgletalsoversigt gennemgås. Drøftelse om input til skolens 

kvalitetsrapport. 

Orientering og drøftelse.  

I ulige år laves en ”opdatering” i forhold 

til selv kvalitetsrapporten, der udarbejde 

i lige år. 

 

Vibeke gennemgik tallene og skolens 

ledelse har særligt hæftet sig ved at 

følge den enkelte klasses udvikling – 

eksempelvis fra læsning 2 klasse. til 

læsning 4. klasse. 

Der blev talt om hvorfor nogle klasser 

udskiller sig fra andre – og er der 

forklaringer på dette, er der eksempelvis 

særligt udfordrede elever i den ene 

klasse.. 

 

Resultaterne er fra forår 2018, så de 

indsatser skolen i dette skoleår har 

iværksat omkring særlig læsning i alle 

fag og tidlig indsats i dansk og 

matematik, har ikke nået at have 

indflydelse. 

 

Angående karaktergennemsnit gives der 

udtryk for at det generelt er 

tilfredsstillende, men at der fortsat skal 

arbejdes på at styrke de nævnte 

områder, og vigtigt med fokus på 

læsning gennem hele skoleforløbet – 

bevare læselysten/læse for at få 

oplevelser. 

Skolen ligger tæt på socioøkonomisk 

måltal. 

 

Bestyrelsen hæfter sig ved lavt 

elevfravær og god trivsel blandt skolens 



elever. 

 

Omkring punktet ”overgang til 

ungdomsuddannelser” er 95 % af 

skolens elever i gang med en 

ungdomsuddannelse 15 måneder efter, 

de har forladt Bramsnæsvigskolen. 

 

M.h.t ligefagsuddannede lærere i de 

enkelte fag undrer vi os over det høje 

landsgennemsnit – vi har ansatte, der 

ikke tæller med bl.a. 

 

Trivselsresultaterne er baseret på elever 

fra 4 – 9. klasse og resultatet svarer til 

landsgennemsnittet, og har været meget 

stabilt i mange år. Det interessante er 

forholdene i den enkelte klasse og at der 

udarbejdes handleplaner, hvor det 

skønnes nødvendigt. 

 

3. 

20 

min. 

 

3.a 

20 

min. 

 

 

Arbejdet med 

principper  

 

 

Forslag om nyt 

princip:  

Princip om brug af 

mobiler, PC’er, 

interaktive tavler mm. 

Revidering af 2 af skolens principper: 

”Princip og rygeforbud” og ”Princip om Erhvervspraktik” 

 

Udsat fra møder i november og december 

Der er brug for nogle rammer på området, i det der ikke i dag er en ensartet 

behandling på tværs af klasser, årgange og afdelinger. Der er brug at sætte 

nogle rammer for hvornår, hvordan og hvorfor der anvendes IT i skolen. 

Input til diskussionen: 

https://www.folkeskolen.dk/617312/skal-man-forbyde-mobiltelefoner-i-

skolen. 15 minutters tankevækkende video om mobilens indflydelse på 

vores børn: https://www.youtube.com/watch?v=5MC2X-LRbkE  

Reviderede forslag udsendt i 2 bilag. 

Drøftelse og beslutning. 

 

Drøftelse og beslutning: Hvad skal et nyt 

princip indeholde og hvordan sikres en 

proces med inddragelse af personale, 

elever og forældre. 

Forslag: Drøftelse om indhold til et 

princip. Arbejdsgruppe laver beslutnings-

oplæg til et nyt princip til februar-møde. 

 

Princip for rygeforbud blev godkendt 

Princip om erhvervspraktik blev drøftet. 

Der kom input, som indarbejdes til 

næste møde 

Princip omkring brug af mobiler, pc´ere 

o.l.: der nedsættes en arbejdsgruppe: 

Jakob, Anders – andre forældrevalgte 

kan melde sig. Oplæg til næste møde. 

 

På næste møde arbejdes med princippet 

omkring arbejdets fordeling mellem 

lærere og pædagoger. 

https://www.folkeskolen.dk/617312/skal-man-forbyde-mobiltelefoner-i-skolen
https://www.folkeskolen.dk/617312/skal-man-forbyde-mobiltelefoner-i-skolen
https://www.youtube.com/watch?v=5MC2X-LRbkE


4. 

10 

Min 

Delvist lukket punkt Klarhedsark gennemgås af Vibeke Orientering om status for skolens økonomi 

og konsekvenser af nyt budget 

Bilag udsendt 

 

Regnskab 2018: 

Mindreforbruget bliver i 2018  på 

180.000 kr. som i henhold til handleplan 

bruges til nedbringelse af skolens gæld. 

Skolen mangler at afdrage 650.000 kr. 

Det foreslås at dele restbeløbet over 3 

år, så der bliver mulighed for 

nyanskaffelser o.l. Skolebestyrelsen 

deler ønsket om at dele restbeløbet over 

de kommende 3 år.  

 

 

5. 

20 

min. 

Lukket punkt Forslag til nyt princip præsenteret på sidste møde.  

Evt. ændringsforslag fremsendes til Jacob eller Vibeke inden mødet. 

 

Drøftelse og beslutning om princip 

Orientering om det videre arbejde 

Bilag udsendt 

 

Punktet drøftet, og sættes på kommende 

dagsorden.. 

 

6.  

10 

min. 

Evt. 

 

 Nye emner der skal håndteres og evt. 

sættes på kommende møder 

 

 

 


