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REFERAT  
AF 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 
 
 
Dato:  Onsdag den 26/01 2022 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 19.30 
 
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen 
 
Med mulighed for at deltage på teams, hvis man har behov for det. 

 

 

 

 

Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.00 Velkommen til mødet  

/v Formanden for bestyrelsen 

 

At vi får sagt goddag til 

hinanden. 

Formanden bød velkommen  

17.00 Godkendelse af dagsorden og 

referat 

At godkende dagsorden  Dagsorden og referat blev godkendt. 

17.00 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Møder 

• Henvendelser 

 

At bestyrelsen ved, hvad der 

aktuelt rører sig. 

Der er ros fra forældre til ledelsen 

og tilfredshed med, at elever kan 

lave individuelle aftaler for 

fremmøde, hvis det giver mest 

tryghed her i coronaperioden. 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.15 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Aktuelt på skolen 

• Personalesituation/ansættel

sessamtaler 

• Covid 19 

• Henvendelse fra 

udvalgsformanden Connie 

Høj 

• Kompetencecenteret v/ 

pæd. koordinator Katrine 

Kousgaard 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

 

 

Vi regner med at slå to 

pædagog/pau stillinger op snarest 

muligt. Vi har ligeledes en 

lærerstilling ledig som vi forventer at 

besætte internt. 

Der er store udfordringer i driften 

grundet corona, både syge 

medarbejdere og medarbejdere som 

har syge børn hjemme som de bliver 

nødt til at passe. 

Vi ser frem til et besøg fra den nye 

formand for Børn og 

læringsudvalget Connie Høy den 

9/2. Formand og næstformand 

deltager i fremvisningen af skolen. 

Kompetencecenteret er kommet 

godt i gang og tilbyder nu både 

intern sparring i svære elevsager og 

ekstern sparring til andre skoler. 

Der arbejdes med at udvikle et 

specialpædagogisk kørekort som kan 

udbydes både internt og eksternt. 

Der kører interne oplæg som 

personalet kan melde sig til. 

Udfordringerne med 

kompetencecenteret er at  det ikke 

har nogen selvstændig finansiering. 

17.45 Skolens værdiregelsæt 

• Ordensregler 

• Tilbagemelding fra 

personalet 

Aftale hvordan vi kommer 

videre med dette arbejde 

Ordensreglerne blev godkendt med 

to indskrevne ændringer fra skolens 

MED udvalg. 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

18.00 Videre med arbejdet med skolens 
principper. 

• Hvad er bestyrelsen optaget 
af? 

Vi skal videre med arbejdet 

med skolens principper 

Vi godkendte princippet om 

fællesarrangementer/lejrskoler og 

det blev godkendt 

Vi drøftede princip om organisering 

af undervisningen. Der var en del 

rettelser til det, Marie og Ditte ser 

på det frem til næste møde. 

18.30 Kommende skolebestyrelsesvalg Vi skal planlægge det 

kommende 

skolebestyrelsesvalg 

• Anja H: genopstiller 

ikke 

• På valg: Kim og Anja 

T 

Vi er i god tid, der kommer noget ud 

til os fra skoleforvaltningen, som vi 

kan støtte os op af. Vi har styr på 

hvem der er på valg. 

Vi må drøfte, om der skal laves et 

arrangement i forbindelse med 

valget. 

Vi drøftede også åbent hus på 

skolen, som vi har udskudt pga. 

corona og Fællesbestyrelsen ville 

gerne have, at der blev ventet til 

marts måned med at invitere 

forældrene. 

19.30 Afrunding og tak for nu   
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Sct. Jacobi Skole og Dagtilbuds ordensregler  
Som vedtaget i Fællesbestyrelsen den 26/1 2021 
 
 

• Sct. Jacobi skole og Dagtilbud har nultolerance i forhold til vold på skolen, dette gælder både 
fysisk, psykisk og krænkende adfærd. Denne nultolerance er også gældende når lærer og 
elever færdes udenfor skolens område i skoletiden. 

 

• Efter episoder som omfatter vold/krænkende adfærd tages der pædagogiske og individuelle 
hensyn i forhold til den enkelte sag og involverede parter. 

 

• Kommer elever op at slås, eller gentagne gange bruger et uacceptabelt sprog, vil skolen tage 
kontakt til forældre/plejeforældre og der vil indenfor tre arbejdsdage, blive sat en dato for 
et møde med deltagelse fra ledelsen.   

 

• Yder en elev vold-, fysisk eller psykisk såvel som krænkende adfærd mod en voksen, vil der 
blive taget kontakt til forældrene/plejeforældrene med det samme. Eleven kan ud fra 
individuelle og pædagogiske hensyn herefter sendes med forældrene/plejeforældrene 
hjem.   

 

• Efter sager af så alvorlig karakter som ovennævnte, vurderer ledelsen udfra de individuelle 
og pædagogiske hensyn, som ledelsen skønner er for elevens og medarbejderens bedste.  
Eleven møder efter hjemsendelse først i skole igen, efter der er afholdt møde med ledelsen 
og forældre/plejeforældre. 

 

 


