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REFERAT  
AF 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 
 
 
Dato:  Tirsdag, den 28/10 2021 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 19.00 
 
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen 

 

 

 

 

Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.00 Velkommen til mødet  

/v Formanden for bestyrelsen 

 

 

At vi får sagt goddag til 

hinanden. 

Formanden byder velkommen  

17.00 Godkendelse af dagsorden og 

referat 

At godkende dagsorden  Drøftelse og beslutning. 

17.00 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Møder 

• Henvendelser 

 

At bestyrelsen ved, hvad der 

aktuelt rører sig. 

Der har været en henvendelse på 

gaderobeplads i indskolingen. 

(Vi har efterfølgende hængt lidt 

supplerende garderober op) 

 



Side 2 af 3 
 

Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.10 Rundvisning på skolen 

Vi ser den færdige skole       

 

At fællesbestyrelsen ser 

hvordan skolen er blevet 

indrettet 

Vi sprang over rundvisningen. 

17.45 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Orientering om uro i 7x og y samt 8x 

og ledelsens håndtering af dette. 

Orientering om mange 

sygemeldinger blandt personalet. 

Orientering om APV resultat og 

proces. 

18.00 Nyt fra PR gruppen Opfølgning fra sidste møde  Lise gav FB en status på gruppens 

arbejde samt et oplæg om det 

fremadrettede arbejde. Der er 

stadig fokus på at sikre at skolen 

formidler sine succeser, men 

samtidig begynder vi så småt at 

kunne sætte fokus på det som er 

svært samtidig med. 

18.15 Skolens værdiregelsæt 

• Ordensregler 

Aftale hvordan vi kommer i 

gang med dette arbejde 

Der var en god og konstruktiv 

drøftelse af tilgangen til værdi og 

ordensregler. 

FB ønskede at det blev drøftet på 

alle niveauer i organisationen i MED 

og i Koordinatorgruppen. 

FB nedsatte en arbejdsgruppe som 

skulle formulere et udkast, som 

kunne sendes videre til personalet til 

drøftelse. 

(udkastet er udsendt og vedhæftet 

dagsordenen til næste møde) 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

18.35 • Videre med arbejdet med 
skolens principper. 

• Hvor kom vi til? 

Hvordan kommer vi videre 

med at udarbejdet 

principperne 

Anne Dorthe gjorde status på 

arbejdet med skolens principper og 

vi er langt. 

Næste gang skal vi genbesøge 

princip om lejrskole og blive helt klar 

på forventningerne. 

18.55 Evt. Plads til løst og fast Plenum 

19.00 Afrunding og tak for nu   

            


