
 

Dagsorden 

Absalonskolen og Orø skole og Børnehus 
Skolebestyrelse 
 

 

Deltagere:  
Forældre: Kathrine, Linea, Maja, Louise, Brit 
Medarbejderrepræsentanter: Majken, Anja, Line 
Elevrepræsentanter: Johannes 
Ledelse: Michael, Karen 
 
Afbud: Louise 

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/tid Kathrine/5 min 

Fremstilling  
Referat/beslutning  

 

Punkt 2 Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid Kathrine/15 min 

Fremstilling Elevernes stemme ønskes at skulle fylde mere i skolehverdagen. Det gælder i 
skolen og også i skolebestyrelsen. Eleverne vil derfor fortælle om de ting, der 
optager dem. Hvis skb tænker, at de med initiativer kan understøtte elevernes 
tanker, er det en væsentlig opgave for den samlede skolebestyrelse. 
 
Vi skal have fundet et ”link” til børnerådet på Orø, således at deres tanker også 
bliver en del af elevernes fortælling. 

Referat/beslutning Forslag om, at det bliver et fast punkt (medinddragelse) på elevrådsmøderne. 
Måske en større evaluering omkring frihedsforsøget omkring jul – i forhold til 
medinddragelse. 
Punktet omkring medinddragelse kan også være et fast punkt til børnerådet på 
Orø 

 

Punkt 3 Årshjul 

Ansvarlig/tid Kathrine/30 min 

Fremstilling Årshjulet skal danne baggrund for skb’s arbejde . På sidste møde blev følgende 
emner nævnt: Bæredygtighed, kommunikation, principper, frihedsforsøget. 
 
Vi skal drøfte yderligere emner og placerer dem i årshjulet. 
Bilag vedlagt. 

Referat/beslutning Drøfte sprogscreeningerne (taget i BH klasserne) på november mødet 
 
Mulighed for løbende at sætte emner på 



Fordeling af ikke etniske elever og etnisk elever 

 

Punkt 4 Kommunikation  
Ansvarlig/tid Kathrine/ 30 min 

Fremstilling Branding af skolen – Absalonskolen og Orø skole 
Tiltrække flere elever til Absalonskolen fra 0. klasse og bevare elever på Orø 
skole. 
Hvad vil vi, hvem er vi, hvordan kommunikeres det. 

Referat/beslutning Videomateriale med informationer, beskrivelser, forklaringer osv. 
Skolestart – målgruppe: forældre 
Evt. 8. årgang 
 
Elevers narrativer om det personlige, sociale, fagfaglige  
Skolebestyrelsens stemme – forældreperspektiv (hvorfor vælger vi Absalon og 
Orø Skole som vores børns skole) 
 
Invitere kommunikationsperson (Karen kontakter Hanne og forsøger at finde en 
relevant person) til næste bestyrelsesmøde 

 

Punkt 5 Orientering om frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid Michael/Anja/ Majken/Line 20 min 
Fremstilling Frihedsforsøget er gået ind i år 2. På Orø skole arbejdes der videre med 

grundelementerne fra sidste år. Hertil er tilføjet et arbejde med at udvikle det 
fagfaglige samarbejde på tværs af de 2 matrikler. Dette arbejde er i opstarten. 
På Absalonskolen arbejdes med en kortere skoledag og så få lærere som muligt 
koncentreret om de enkelte årgange. Formålet er at støtte en fleksibel 
planlægning på årgangene, hvor det er årgangens lærere som træffer beslutning 
om antallet af fagtimer, organisering i lektioner/moduler/halve dage/hele dage 
med fag og/eller emner. 
Samtidig arbejdes med planlægning af faguger med deltagelse af lærere fra 
skolens forskellige årgange, 
 

Referat/beslutning  

 

Punkt Orienteringssag 

Ansvarlig/tid 
15 min/  

Alle, Korte meddelelser fra  
Formanden  
Skolelederen: Ansættelser 
Matriklerne 
Medarbejderne 
Eleverne 

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt Evt 

Ansvarlig/tid Alle/15 min 



Fremstilling  

Referat/beslutning  
 

Punkt Lukket punkt  

Ansvarlig/tid Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling 
under dette punkt.  
 

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt Punkter til kommende møder 

 Orientering om frihedsforsøget bliver rykket til næste møde 

 


