
Nyt fra skolebestyrelsen 

 

 

På skolebestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle skolens elever og forældre et godt nytår. 

 

Skolebestyrelsen havde møde den 20. januar. På mødet var der flere ting på dagsordenen, så der var 

både beslutninger, der skulle træffes og nye emner, der skulle drøftes. 

Først var der besøg af to elever fra de stores elevrådet, som ønskede at lave et sponsorløb. Elevrådet 

ville gerne arrangere et løb for 6.-9. årgang, hvor de via sponsorer ville samle penge sammen til nogle 

ture for de ældste elever med både fagligt og socialt indhold. I bestyrelsen var vi positive overfor ideen 

og vil gerne støtte eleverne, når de selv møder op med forslag. Forslaget rejser også nogle spørgsmål 

om, hvordan man samler penge ind. Eleverne fik derfor nogle opgaver at arbejde videre med.  

 

Et af beslutningspunkterne var skolebestyrelsens aften den 22. april kl. 19.00. Skolebestyrelsen holder 

hvert år et arrangement for alle skolens forældre, hvor vi fortæller om året der er gået og tager et aktuelt 

emne op. Vi besluttede, at vi i år ville bruge aftenen til at præsentere nogle udbydere af en madordning. 

I kan som forældre så være med til at vælge den madordning, I finder bedst. Som afslutning på aftenen, 

vil forældreforeningen afholde deres generalforsamling. Så allerede nu, er det en god ide at sætte 

kryds i kalenderen den 22. april 2020.  

 

På mødet skulle vi også drøfte forældrerådenes rolle. Det blev en længere snak om, hvad et 

forældreråd er. Bestyrelsen på Sct. Hans Skole er helt enige om, at forældrerådene spiller en vigtig 

rolle for klassernes sociale liv. Bestyrelsen fandt det bedst ikke at lave særlige regler for 

forældrerådene, men ønskede at understrege, at forældrerådet er understøttende for klassens 

sociale liv og at forældrerådene ikke kan udtale sig på vegne af klassen. I skolebestyrelsen bakker vi 

op om forældrerådenes betydning og vi mener, det er vigtigt at bestyrelsen hele tiden er aktive på 

området og hjælper med til at få lavet en god kultur i skole- hjem samarbejdet allerede fra 0. klasse.  

 

På mødet vi drøftede vi også rengøring på skolen. Dels både på baggrund af henvendelser fra 

forældre, men også på grund af personalets orienteringer. I bestyrelsen vil vi derfor indkalde en 

gruppe forældre i marts måned for at høre om jeres oplevelse af rengøringen og vi forventer at samle 

alle disse synspunkter på mødet i maj. Planen er at orientere forvaltningen om disse inputs fra jer.  

 

Ole Tolstrup orienterede om erhvervspraktik på 8. årgang. Byrådet har ønsket at satse mere på 

erhvervspraktik og skolen har derfor i samarbejde med andre skoler og ungdomsskolen lavet en job- 

og erhvervsuge hvert år på 8. årgang.  



 

Vi drøfter altid AULA. Bestyrelsen vil gerne have at AULA er en professionel platform til at formidle 

skole- hjem samarbejde, derfor er det fremover alene muligt at kommunikere indenfor årgangen og 

vertikalt i udskolingen på linjerne.  I AULA er der ikke er en traditionel feriekalender. Til gengæld er 

der ikke nogen kalender, hvis der ikke er et skema for eleverne. Uge 7, hvor skolen holder vinterferie, 

er f.eks. ikke vist i kalender på en smartphone.  

 

Lars Eriksen orienterede om et trafikmøde i Skibhusforum. Vi blev orienteret om, hvorfor man ikke 

kan have cykelstier på Skibhusvej. Til gengæld kan vi glæde os over skarpere bump foran skolen.  

 

Af øvrige ting forholdt vi os også til skolefotografering. Skolen havde haft nogle forældrehenvendelser 

om, hvorvidt at eleverne kunne blive fotograferet hvert år. I bestyrelsen var vi ikke optaget af, om 

skolefotografering skal være hvert år, men mere interesserede i bedre kvalitet af billederne og mere 

gennemskuelige priser.  Dette undersøger skolen nu.  

 

Til sidst drøftede vi udmelding af datoer fra skolen og klasserne om arrangementer. Nogle forældre 

er nødt til at planlægge på deres arbejde et halvt år frem, så det var vigtigt at forældrene fik datoer 

om arrangementer i god tid. 

 

I bestyrelsen glæder vi os til at se rigtig mange den 22. april til skolebestyrelsens aften.  

 

 

Bitten Bøgild 

Bestyrelsesformand. 

Sct. Hans Skole. 

 

 


