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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde mandag 24. oktober 2022 
 
HUSK: Formøde for forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kl. 16.00 – 17.00 
Sted: Marstal Skole, Lærerværelset 
Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00 
Referent:  

Deltagere: 
Afbud: 
Fraværende: 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster 
og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem og 
hvordan? 

1. Valg af ordstyrer (B) 
 

2 min   

2. Godkendelse af dagsorden (B) 
- Se uddybende bemærkning 

2 min   

3. Godkendelse af referat (B) 
 

3 min   

4. Tema: Skole-hjemsamarbejde (D/B) 
- Se uddybende bemærkninger 

 

45 min   

5. 
 

Mobilregler - arbejdsgruppe (O/B) 
- Se uddybende bemærkninger 

 

15 min   

6. 
 

Forslag vedr. massekommunikation på Aula 
og parkering/morgentrafik (D/B) 

- Se uddybende bemærkninger 
 

20 min   

7. Meddelelser (O) 
• Elevrådet 
• Skolens leder 
• Medarbejder-udvalget 
• SFO 
• Formand 
- Se uddybende bemærkninger 

 

20 min   
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8. Eventuelt (O) 
 
 

5 min   

9. Lukket punkt – personale (O) 
 

10 min   

 
 
Uddybende bemærkninger: 
 
Bemærkning til punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
På årshjulet fremgår det at vi på dagens møde også skulle behandle resultaterne af de nationale tests, samt elevernes trivselsmåling.  
Dette emne udsættes til november-mødet, da oplægget ikke kan være klar til udsendelse sammen med dagsordenen, således at skolebestyrelsens medlemmer sikres en 
realistisk forberedelsestid til behandling af dette. 
 
Bemærkning til punkt 4: Skolehjemsamarbejde 
På skolebestyrelsesmødet 23. september 2021 besluttede vi, at benytte os at de dengang netop udmeldte frihedsgrader. Herunder afskaffelsen af elevplanerne. 
Den beslutning medfører at vi skal finde en anden måde at leve op til Folkeskolelovens §44, som pålægger skolebestyrelsen af udarbejde et princip for ”underretning af 
hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen”.  
Skole og Forældre har udgivet et inspirationshæfte til skolebestyrelsens arbejde med Samarbejdet mellem Skole og Hjem, som både opridser lovkrav og kommer med 
inspiration og eksempler på hvordan. (N.B: Siden hæftet blev udgivet er elevplaner ikke længere et lovkrav) 
Drøftelse: Hvilke emner hører ind under ”skole-hjemsamarbejdet”? Hvad er det vi skal arbejde med? Hvordan skal vi prioritere? Hvordan sikrer vi en god proces?  
Forslag til beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe (evt. flere) samt oprids af dennes opgave 
 
Bemærkning til punkt 5: Mobilregler 
På sidste SKB møde blev der nedsat en arbejdsgruppe omkring ”medier” – udsprunget af temaet IT-politik. Gruppen har afholdt et indledende møde, og opdelt sig i 2 – 
således at mobilregler behandles separat. (Tovholder David) De nuværende regler administreres forskelligt blandt personalet og skaber frustration for nogen. Opgaven må 
være at regulere i forhold til at skabe gode forhold for at gå i skole, og at reglerne er tydelige i forhold til hvem der skal håndhæve dem – og hvordan. 
Arbejdsgruppen ønsker at inddrage Andreas Lieberoth, der er forsker ved DPU. Andreas beskæftiger sig indgående med området og kan både komme med råd og anbefalin-
ger der forholder sig til de negative konsekvenser af mobile devices, samt hvordan skolen samtidig kan understøtte en digital dannelse blandt eleverne. Han trækker på et 
stort erfaringsgrundlag, fra hvilke forskellige modeller for håndtering af mobiler der anvendes rundt omkring i skolerne og hvilke gode og dårlige konsekvenser de har, når 
det kommer til læring og trivsel.  
 

https://marstalskole.aula.dk/sites/marstalskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%20af%20SB-m%C3%B8de%2023.09.21_0.pdf
https://www.skole-foraeldre.dk/publikation/h%C3%A6fte-3-samarbejdet-mellem-skole-og-hjem
https://marstalskole.aula.dk/sites/marstalskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Mobilpolitik%202018_0.pdf
https://pure.au.dk/portal/en/persons/andreas-lieberoth(60f929af-bf0c-46e5-afb5-355c13a4f593)/cv.html?id=41875986
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Forslag til beslutning: Gruppen sparrer med Andreas L. om udarbejdelsen af skolens mobilregler og efterfølgende afholdes et informationsmøde for personale og forældre 
hvor Andreas holder oplæg om emnet og besvarer spørgsmål. Et oplæg koster kr. 8.500.- plus transport. Gruppen vil aftale en "pakkeløsning" med Andreas, ud fra ønsket 
om hans involvering. 
 
Bemærkning til punkt 6: Forslag vedr. massekommunikation på Aula og parkering/morgentrafik  
På baggrund af forældrehenvendelser er de forældrevalgte enige om at indstilles følgende to forslag til beslutning i skolebestyrelsen:  
1: Massekommunikation på Aula 
Problem: Relevante beskeder drukner i irrelevant massekommunikation på Aula. 
Forslag til beslutning: Fremover må kun information, som er relevant for den brede modtagergruppe, deles via Overblik på Aula, fx praktisk information vedr. Skolernes 
Motionsdag og glemte sager. Alt andet - fx opslag om en 10. klasses-tur eller et kunstprojekt - skal fremover sendes til Louise, som kan lægge det på hjemmesiden som en 
nyhed.  
2: Parkering/morgentrafik 
Problem: Parkering om morgenen er kaos pga. for lidt plads til de mange forældre, der skal køre ud og ind af samme indkørsel som lærerne. Morgentrafikken er desuden 
enormt belastet og situationen er uhensigtsmæssig for cyklister. 
Forslag til beslutning: Parkeringspladsen for forældre bliver ensrettet; dvs. forældre og lærere kører ind samme sted, men forældre skal efterfølgende køre ud i den anden 
ende af parkeringspladsen. Busserne skal derfor sørge for, at der er plads til, at en bil kan køre ud. Det er der oftest. 
Derudover bør skolen ofte minde elever og lærere om, at cyklister færdes på Grønnegade og bilister samt knallerter færdes på Halvejen. Forældre fortæller, at de indimel-
lem oplever, at nogle af skolens ansatte kommer via Grønnegade i bil. 
 
Bemærkning til punkt 7: Meddelelser 

- Formanden: 
Mandag 3/10 blev der afholdt dialogmøde med KSU på tværs af børneområdet. KSU ville gerne have en status på ukrainske børn, men også på almindelige tilflyt-
tere fra udlandet. Pt. er der ét ukrainsk barn i børnehaveregi, samt 10 ukrainske elever på Marstal Skole. Drøftelsen blev primært en evaluering af forløbet og sam-
arbejdet med bl.a. jobcenteret. KSU orienterede om udfordringer med budgettet, hvor der i 2023 skal findes besparelser for 2,6 mio inden for deres område og der 
blev spurgt ind til ønsker til selve processen – både i forhold til budget 2023, men også på den lidt længere bane i de kommende år. 
De forældrevalgte medlemmer af SKB har afholdt et ekstra møde, og planlagt endnu et i november. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er udtryk for ønske 
om en ”enegang”, uden involvering af resten af SKB, elever, lærere osv. Tværtimod. 
Efter vores bestyrelsesseminar i april 2022, var der i bestyrelsen enighed om at ændre på måden vi arbejder på, men vi har aldrig fundet frem til en ny form. Og det 
kræver en ekstra indsats lige nu, hvor vi skal finde en struktur for arbejdet, mens vi fører ”tilsyn og udarbejder principper”.  
Den 2. november afholder vi et møde med kontaktforældrene, hvor vi vil drøfte et udkast til en ”opgavebeskrivelse” for kontaktforældre, udarbejdet af arbejds-
gruppen (tovholder David). Lærernes perspektiver på, og ønsker til, fremtidigt samarbejde med kontaktforældre ønskes drøftet enten på fællesmøde eller team-
møder, så arbejdsgruppen efterfølgende kan udarbejde et beslutningsforslag til SKB.  
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På sidste SKB-møde blev der under behandlingen af temaet ”IT-politik” nedsat en arbejdsgruppe omkring ”medier”. Gruppen har afholdt et indledende møde, og 
opdelt sig i 2.  En med fokus på ”Mobilregler” (se punkt 5) og en der fokuserer på brugen af medier mere overordnet. 
Gruppen har som udgangspunkt talt om, at et princip i højeres grad skal forholde sig til de medier der benyttes, end de "devices" medierne tilgås på. Gruppen vil, 
som det første, beskrive skolens nuværende "mediesituation", og benytte dette som udgangspunkt for det videre arbejde. Denne tilgang giver samtidig mulighed 
for at involvere både elever og lærere fra start og undersøge deres behov. Gruppen tager i første omgang kontakt til skolens IT-folk, samt inviterer sig selv med til et 
elev-rådsmøde med det formål at skabe overblik over, hvilke platforme bruges i dag og hvordan erfaringerne er med disse. 
Katrine og David deltager i Skole & Forældres landsmøde i Nyborg 11.-12. november. Temaet er ”Den Frie Folkeskole”  

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/landsm%C3%B8de-2022

