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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Læsning Orientering om læsetiltag på skolen 
ved læseaktør Kirsten Filskov 

Kirsten var sidste skoleår på læseaktøruddannelse. Forløbet var 
meget praksisnært. Kirsten har arbejdet med ordblinde og dygtige 
læsere.  
I samarbejde med bl.a. Hovedbiblioteket og Tradium har der var 
arrangeret Boostcamps for ordblinde elever i udskolingen.  
Kirsten arbejder sammen med Cathrine fra mediateket om 
”Litteraturklub” på skolen for de dygtige læsere på 6. årgang. 
Der har også været besøg af forfatter Kenneth Bøgh Andersen. 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Der har været omstruktureringer i Ejendomsservice. Det betyder, 
at Peder Rasmussen er ny servicemedarbejder på skolen. 
Skolen har ansat en seniorjobber frem til april. 
En af lærerne afvikler restbarsel de næste 5-6 uger og en anden 
skal på barsel fra april og frem til sommerferien. 
Der skulle komme mål til multibanen i den kommende uge. 
Der er købt nye møbler til fællesrummene i A-huset, nye 
kontorstole til 9. klasserne og borde og stole til 1. klasserne. 
Birgitte mødes med formanden for elevrådet efter 
elevrådsmøderne. Elevrådet har på sidste møde arbejdet med 



undervisningsmiljøvurderingen og vil gerne lave kampagner om 
affald, toiletter og larm i klasserne. 
De sidste måneder har medarbejderne haft fokus på professionel 
kapital og mødekultur. De har også udfyldt APV. 

Kommunikationsstrategi 
Bilag 1 

Endelig godkendelse Drøftelse, tilretning og godkendelse af kommunikationsstrategien.  

Kvalitetsrapport  
Bilag 2 

Udtalelse fra skolebestyrelserne om 
kvalitetsrapporten.  

Drøftelse af indhold til udtalelse. 
Birgitte og Anne laver udkast til udtalelse. 

National trivselsmåling Orientering om proces Der er sendt besked til alle hjem om den nationale trivselsmåling. 
Når resultatet af målingen kommer, vil de enkelte teams arbejde 
med rapporten for klassen og lave handleplaner i forhold hertil. 
Skolen er udvalgt til at arbejde med materialet ”Skoletrivsel for 
alle” i den forbindelse. 

AULA – Anvendelsesstrategi 
Bilag 3 

Den endelige AULA 
anvendelsesstrategi for kommunen  

Drøftelse af indholdet i strategien. 

Materialebudget Første udkast til budget Første udkast til budgettet blev præsenteret. 

Principper for undervisningens 
organisering  
Bilag 4 

Drøftelse og evt. vedtagelse Princippet blev arbejdet igennem og rettet til. 
Princippet er godkendt. 

Evt.   
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