
Fælles skolebestyrelsesmøde for Hornsyld, Rårup, SIM, Stenderup og Stouby  
Tid - Torsdag 16.01 
Sted: Rårup skole 

 

 

Dagsorden: 

        

Kl 17.00 – 18.00  

Bestyrelsesmøde m. egen bestyrelse 

        

Kl. 18.00 – 20.00 

Fælles bestyrelsesmøde 

 

1) Velkomst – Bestyrelsesformand Rårup (Ansvarlig: Rårup) 

Peter/Rårup  

Præsentation af de forskellige skoler 

2) Evaluering af sidste møde (Ansvarlig: Rårup) 

 Hvad fik vi med. (15 min) 

 

 

3) Evaluering/redegørelse for princip for klassedannelse, incl. et historisk rids. (20 min.) - (Ansvarlig: 

skoleledere) 

 Hvad er vi lykkedes med og hvad har vi haft svært ved. 

Troels/SIM: Kort historisk rids bagud. Hvordan foregik det og hvilke overvejelser har der været.  

Det har ikke altid været uden problemer at lave klassedannelser. 

Siden sidste fælles bestyrelsesmøde har skolelederne lavet princip for klassedannelse. Principperne 

har været behandlet og godkendt i de respektive bestyrelser.  

Peter/Rårup: I de gældende princip deles eleverne i grupper af 4-6 elever som fødeskolerne laver. 

Grupperne sammensættes til klasser i samarbejde mellem SIM og fødeskolerne.  

Det er en retningslinje. Det betyder ikke, at der kan opstå situationer hvor vi bliver nødt til at kigge 

på justeringer. F.eks i situationer hvor det tipper mellem 3 eller 4 klasser på SIM. 

 

Input fra forældre/bestyrelse:   

- Det var en rigtig god måde at gøre det på 

- Det har være en præcis overlevering 

- Problematisk med uklarhed om 3 eller 4 klasser. Hvis der er elever til 4 klasser, kunne 

man måske lave 3 store klasser. Så undgår man usikkerheden og en ny klassedannelse. 

- Man kan ikke forudse hvilke elever der rejser, derfor kan man stå i en situation hvor der 

en mange elever der rejser fra en klasse og naboklassen er intakt.  
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4) Oplæg fra SSP. Overskrift i retning af ”den usynlige klassekammerat (30 min) – (Ansvarlig: Stenderup) 

Et oplæg med kant og humor – SSP forsøger at sætte forældrekulturen på spidsen og arbejde ind i, at ”den 

gode overgang” også skal etableres og næres i forældregruppen, altså arbejde med den engagerede 

forældrekultur, fra generelt noget om forældrekultur til mere specifik, hvordan der kan etableres en aktiv 

og engageret forældrekultur, hvor man lærer de unge og medforældrene at kende. 

Tanja/Stenderup: Kort oplæg til SSP. Hvordan kan man som forældre blande sig i sit barn liv. 

Oplæg: ”Forældre - Den usynlige klassekammerat”. 

5) Bestyrelsesvis drøftelse af spredningsstrategi og videre arbejde med ”tips og tricks” fra SSP. Hvordan får 

vi budskabet spredt ud til forældrene på lokalskolerne?  (20 min.) (Ansvarlig Hornsyld) 

6) Opsamling i plenum. (15 min.) (Ansvarlig Stouby) 

- Eleverne kender hinanden på kryds og tværs 

- Den gode overgang ser ud til at fungere 

- Det kræver ind i mellem, at som forældre insistere på at være ”vagt” til en fest. 

- Der skal være en der tager teten til at lave et arrangement/fest. Primusmotor 

- Lav en alkoholpolitik sammen. 

- Der er mulighed for at forældre mødes i lokale lige over for ungdomsklubben på SIM. 

Klubben vil gerne se forældrene 

- Forældre er vigtige specielt i 7. klasse. Vigtig at vise forældrene vil de unge 

- Lav fælles arrangementer på tværs af årgange.  

- Biografklub 

- Lav bordplan til de første forældremøder. 

- Engager dig i ungdomsklubben, kig forbi 

- Forældrespisning 

- Høvdingbold 

- Det første forældremøde inden skolestart. Vigtigt at der tid til at snakke forældre imellem – 

f.eks et forudbestemt emne.  
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- Debatkort er en god icebreaker 

- En kort guide til forældrene om hvordan man er den  

”usynlige ven” 

- Skolen kan sætte rammerne for forældresamarbejdet. 

- Vigtig vi får det spredt ud. 

- ”Nederen – forældreguide”.  

 

 

 

 

 

 

  

        

 

Vel mødt 
 
Bestyrelsesformændene fra 
Hornsyld, Rårup, SIM, Stenderup og Stouby 


