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DAGSORDEN  
TIL 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 
 
 
Dato:  Tirsdag den 22/3 2022 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 19.00 
 
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen ”Junibakken” 
 
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 

FC Jacobi punktet blev skubbet til 

næste møde. 

17.00 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Valg til fællesbestyrelsen 

• Forslag til tidsplan 

• Materialer fra forvaltningen 

• Aftale om opstillingsmøde? 

 

At bestyrelsen ved, hvad der 

aktuelt rører sig. 

Der er valgt her i foråret til 

Fællesbestyrelsen. 

Tidsplanen er lagt ud på aula, hvor 

de opstillede også er skrevet ind. 

Vi har fået en del materiale fra 

forvaltningen, som er sendt ud til 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

forældrene, bla. en folder og en 

video om valget. 

Bestyrelsen drøftede, om der skulle 

være et opstillingsmøde, men 

fravalgte det på baggrund af, at der 

også var havedag og åbent hus dag 

på skolen. 

17.30 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Aktuelt på skolen 

• Covid 19 

• Pædagogisk pedel v/Søren 

Madsen 

• FC Jacobi, samarbejde med 

DBU 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Orientering og drøftelse. 

Skolen ar haft et par uheldige 

episoder med lidt uro blandt 

eleverne. Ledelsen har gjort brug af 

skolens ordensregler og der er ro på 

igen. 

Skolen er blevet udtrukket til et 

tilsyn fra Dansk center for 

undervisningsmiljø, hvor vi skal 

præsentere vores 

undervisningsmiljø. Skoleleder 

skriver en afrapportering som 

bestyrelsen får til gennemsyn. I den 

forbindelse genbesøgte vi skolens 

mobbepolitik som skal vedlægges og 

bestyrelsen godkendte den. 

Søren Madsen, skolens pædagogiske 

pedel var mødt frem og 

præsenterede sit arbejde med 

eleverne. Søren har lige nu ca. 20 

elever i gang som 

pedelmedhjælpere. Timerne er sat 

på skemaet, og der er lavet papirer i 

samarbejde med hjemmene, så 

tingene er i orden. 

Det er tydeligt at eleverne profiterer 

meget af denne ordning. 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

18.15 Oplæg PR strategi for 
fællesbestyrelsen v/PR koordinator 
Lise Mose Poulsen 
 
 

At vi bliver enige om 

tilgangen til forældrene på 

Aula. 

Drøftelse af hvordan bestyrelsen kan 

blive mere synlig. 

Strategien er vedlagt som bilag og 

blev vedtaget. 

19.00 Afrunding og tak for nu   

            
 

 

 

 

 

 


