
Asferg Skole     
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 16. september 2019 kl. 19.00-21.00  
 
 

 
Afbud: Anne 

 

Referat  

 
1. Godkendelse og underskrift af 
referat 

Godkendt og underskrevet 

2. Meddelelser 
- Formanden 
- SKB-medlemmer  
- Medarbejderne 
- Ledelsen 

 

Formand: Afbud  

 
Medlemmer: Har været rundt til forældremøder i de fleste 
klasser. Der var delte meninger om tiltaget fra SKB 
omkring forældreinddragelse. Men det er startet op i alle 
klasser. 4. og 2. kl. mangler at have forældremøde. 
Der er kommet et spørgsmål ang. forældredage om de kan 
genindføres? 
Hvem har ansvaret for rengøringen af køleskabene i 
klasserne? Kan der laves en turnus ordning eller kan det 
være en dukseopgave eller er der andre forslag? 

 
Medarbejdere: Det nye elevråd har konstitueret sig. Det 
er i år et delt formandskab imellem de 2 piger fra 6. kl. 
Elevrådet har mange opgaver i dette skoleår de skal 
arbejde med Legeplads, Antimobbestrategi og UMV, ud 
over de andre opgaver de har. Elevrådet deltager i næste 
SKB møde.  
SFO har lavet et nyt tiltag Klub 3, for vores 3. kl. elever, da 
det er der det opleves at der er stort frafald i løbet af 
skoleåret. Opmærksomhed på at der både er noget for 
pigerne og drengene. 

 
Leder: Stine har været på besøg i BH i Asferg og skal til 
BH i Gassum i morgen. I Svalereden deltog en forældre, 
der fortalte om overgangen fra børnehave til skole.  
Der er generelt lavt børnetal i kommunen for årgangen, der 
skal starte næste år. Året efter er der igen stigende 
børnetal.  
AM og LS tager på besøg i de 2 BH. Børnehaverne bliver 
inviteret til et genbesøg.  
Vi håber på stor deltagelse til Åben skole. 

 
3. Økonomi – herunder legeplads 
 

Der har været 3 firmaer ude og kigge på området. De 
kommer med deres tilbud d. 25/10. Her vil de hver have 60 
min. fremlæggelse. Hvordan elevrådet bliver inddraget 
tager Stine og Susanne stilling til.  
Der har været en konsulent fra Randers kommune ude og 
kigge på det stor birketræ, der står i kanten af 
basketballbanen. Da det har så store rødder at det 
ødelægger belægningen. Forslag om at der måske kan 
bygges op omkring det, så det kunne blive siddepladser. 
Der laves en planche til Åben skole, af vores oplæg med 
ønsker til, hvad vi gerne vil have lavet. 
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4. Åben Skole herunder årsberetning 
 

 

Der vil blive vasket vinduer på hele skolen inden Åben 
skole. 
Der er ved at blive indhentet tilbud fra Torben Jensen, for 
at få fjernet ukrudt. 
Eleverne skal ud og samle skrald.  
Medarbejderne har budt ind med hvad de vil lave rundt 
omkring på skolen og i SFO´en. 
Stine og Anne tager evt. møde inden for, at få lavet 
årsberetningen. SKB forslog at Tilfredshedsundersøgelsen, 
samarbejdet imellem BH og skole, revideret lektiepolitik og 
revideret Skole/hjemsamarbejdet skal med. 

 
5. Antimobbestrategi 
 

SKB, Elever, personale og Elevråd inddrages.  
-Digital mobning skal med. 
-Forældre Fiduser(præventivt). 
-Hvad er forældre, elever og personalets ansvar? 
-Digital dannelse: 2 fra personalet skal afsted på kursus. 
-Socialpejling kan måske også bruges. 
 

6. Kommunikationsstrategi Gennemgang af strategi. Debat om det. 
Tina deltager i mødet d. 1. oktober kl. 14.00 

7. Fravær 
 

 
Orientering, herefter drøftelse og rettelse af det udsendte.  
 

8. evt.   

 
 

 


