
 

 

 

 

 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 
Kl. 18 – 20.30 

Tirsdag den 14. januar 2020 
 

Dirigent: LV 

Referent: AD 

Fremmødte: Christel, Jan, Linda, Sten, Christina, Hanne, Carl, Thomas, Lene V, Susanne og Allan. 

Anslået 

tid i min. 

ca.: 

Indhold/emne: Orientering: O 

Debat:          D 

Beslutning    B 

5 1. Præsentation af ny 

afdelingsleder 

Thomas Bondebjerg 

O 

15 2. Nyt fra elevrådet O 

Man ønsker fokus på, hvordan man 

taler til hinanden. Der fremkom 

ønsker om: Nye stole til 

fysik/kemilokalet.  

Flere aktiviteter i atriumgården. Der 

var ønske om et bordtennisbord mere 

udendørs  

15 3. Gode skoler - Køges Fremtid 

Skolen skal udarbejde en beskrivelse 

af skolens profil. Beskrivelsen skal 

være forvaltningen i hænde den 20/1. 

SB skal komme med input til 

beskrivelsen. 

OD 

Skolebestyrelsesmedlemmerne 

opfordres til at komme med input til 

Susanne. Både i forhold til indhold og 

form. (Hvorledes kan vi lave en kort, 

præcis og rammende profil for 

Asgård skole. Uden at beskrivelsen 

bliver almengældende.)    

15 4. SFO 

Evaluering af den ekstra åbningstid 

om onsdagen. 

Evaluering af PC-brug i klubben. 

 

ODB 

Erfaringer pt. Er, at børnene har 

forskellige oplevelser af ”den lange 

dag”. Der er afviklet temadage, lavet 

klasse udflugtsdage, m.m. Det er 

godt, at dagen ligger midt i ugen. Det 

er forberedelsestungt at lave noget for 

hele huset.  

  

Der er blevet oprettet et klubråd, som 

består af fire elever fra 4. klasse, to 



fra 5. klasse samt en fra 6. klasse. Det 

første møde afholdes mandag den 20. 

januar. Det er meningen, at deltagerne 

i klubrådet, er de børn som har 

tilmeldt sig.  

15 5. Kommunikationsprincippet. 

Vi har arbejdet med 

kommunikationsprincip, men 

mangler den sidste godkendelse 

inden princippet offentliggøres. 

(Bilag) 

OD 

Bilagets afsnitsopdeling fastholdes.  

15 Samarbejde mellem SB og 

kontaktforældre 

O 

Hvordan kan der skabes bedre 

bindeled mellem SB og 

kontaktforældrene? SB bør arbejde på 

at lave en beskrivelse, som der 

fremadrettet kan arbejdes efter.   

Forslag om at revidere den 

eksisterende ”kontaktforældre- 

folder”, og afholde et årligt møde 

mellem BS og kontaktforældrene.  

15 6. Skolens profil 

Status på oplæg til pædagogisk aften 

i februar 

O 

Christina, Christel, Thomas og 

Susanne mødes for at finpudse det 

som er lavet pt, ud fra emnerne 

Science, bevægelse og innovation.  

10 7. Status på AULA OD 

Det var godt, at Køge kommune, 

valgte at udsætte starten til årsskiftet. 

Der var muligt for forældrene, at de 

kunne komme på skolen og få hjælp 

til AULA.  

10 8.  Meddelelser O 

– 5.C’s elever bliver forsøgsklasse, 

ifht kommunalt Chromebookprojekt. 

Der bliver åbnet op for muligheden 

for, at kunne omlægge to ugentlige 

timer til tolærerordning, i både 

mellemtrin og udskoling.  

10 9. Eventuelt Placering af den ”ekstra” skoledag.  

Der er usikkerhed om, hvor 

skolebestyrelsens referater ligger. 

Orientering om klasseplacering af 

elever, der kommer retur til Asgård 

skole. 

10 10. Lukket møde O 

Susanne Kusk 


