
Referat af forældrerådsmøde 18. maj 2017 

1. Velkommen og godkendelse af referat 

2. Tilsyn på Bordings. 

Henrik Fischer (HF) tilsynsførende: 

Tilsynet ser på selve læringen. HF fortæller om sit syn på forhold mellem lærer og elever: asymetriskt men 

ligeværdigt, læren er ikke bedrevidende men merevidende, der skal lægges vægt på samspil og 

kommunikation og fokus på rollerne som ”børn” og som ”elever”. 

Tilsynet ser på trivsel elever imellem og trivsel på skolen. Der er en god opfattelse af det sociale. 

- Der bliver spurgt om forældrenes syn på elevernes trivsel, faglige mål og der er spørgsmål om 

elevers faglige standpunkter 

HF: Man har ret til at få en standpunktsvurdering. 

Mogens mener ikke at det er en værdi at vurdere eleverne hele tiden 

- Spørgsmål om tilsyn og ”skole/hjem” samtale. Denne virker for kort og går ikke i dybden. Flere 

genkender dette. Da der er et meget godt skole-hjem samarbejde i det daglige, kommer den 

formelle 12 minutters skole-hjem samtale til at virke lidt underlig og uforløst. 

- Der tales om tillid til at der læres og overleveres passende 

Henrik Fischer: forpligtet til at føre tilsyn med standpunkt. Skal man have karakter eller ej, har været et 

spørgsmål. HFs råd er at give feedback ind imellem 

Mange børn ved selv deres standpunkt og hvordan de ligger i forhold til andre. 

Mogens: Hvilke mål skal forældrene opfylde? Skal man lave tilsyn på forældrene? 

Et ”forældremøde” kan omhandle alle aspekter af forhold mellem lærer <-> forældre, skole <-> forældre og 

forældre <-> forældre.  

- Der er snak om forældrenes rolle: hvad har de pligt til. Hvilke mål er der her på stedet når vi taler 

tilsynsførelse 

Mogens: drøftelse skal foregå forældrene imellem. Hvordan forældre hører/opfatter og reagerer. 

- Er det et privilegium at gå på Bordings? Bliver vi for selvfede? 

Mogens: husk vi er en helt almindelig skole. 

Der tales om at vi skal være opmærksomme på at almindelige problemer også kan opstå her. 

Forældre: Tilsynsførende kunne kigge på, at vi som forældre ikke står stille. Vi skal stadig tage ansvar 

for eleverne og vores opførsel. Husk at vi alle kan lave forældretilsyn. Vi kan bruge de tilsynsførende aktivt. 

Vi kunne bruge tilsynsførende til at spejle os i 

Medbring tilsynsførende rapport med til forældremøder og tag det op i fællesskab, 

 Forældrenes ansvar at spørge ind, hvis der er spørgsmål om trivsel. 



 Der tales om forældregrupperne/klassetrin med stor diversitet 

Henrik Fischer: taler om forældreevner (begrebet) og hvordan kvalificerer man sine børn til elever. 

 Mødepligt til forældremøder (forslag) for at åbne mere op og tale sammen 

 Kunne forestille sig forældre og lærer udformede 3 emner at observere for tilsynsførende. 

HF konklusion:  Bordings står klart mål (og mere til) med folkeskolen. 

3. Nyt fra forældrerådet 

Medformandsvalg: Svend Gimle valgt. 

4. Nyt fra skolen ved Thomas og Mogens: 

- Planlægning af nyt skoleår 17/18 

- Nyt ude omkring 1. juni med hvem, hvad, hvor 

- Ny kollega fra fritidshjem Nikolaj, matematik, billedkunst, engelsk 

- Lærerrådsformand -> Thomas (sammen med Anders) 

- Nyt tiltag bl.a. bibliotek. Normalt låst i 12 frikvarteret, men skal kunne være et mere stillerum 

”Bogorm” Lærer skifte til at sidde vagt. Vil gerne flytte små ting. Åbent for alle. 

- Karameldagen: onsdag 24.maj 

o Program: Lærer inviteres til morgenmad 

o Karamelkast 

o Store sal: morgensang og udklædning 

o Nominering nyt i år, må nominere 7. og 8. klasse 

o Hvordan kan de lave noget de små også synes er sjovt 

o Vandkamp lærer  vs 9. klasse 

o Godt styr på planlægningen 

o Tillid til dem 

- ”DigiPro” bruger af digitale 

o Udviklingsprojekt 

o De seneste 2 år projekt 

o Brug af digitale læremidler er sat i brug i mange klasser 

Der bliver spurgt til kodning hos eleverne. 

Thomas/IT vejleder: det kunne godt tages op 

Tobias: Vil gerne sikre af børn lærer at computere kan kreere og ikke bare bruges til forbrug. Tobias har et 

kodningshold med formålet at vide hvad maskinen kan, og få fornemmelsen at man selv er aktør, og at 

computer er mere end et fjernsyn. (Foregår tirsdag/onsdag/torsdag kl. 15-17 i 3. klasses lokaler.) 

Mogens: undervisningsmiljørapport skal laves af eleverne fra 2. – 9. klasse 

 Opfølgning sker i samarbejde med elever. 

 Ser på hvad der er påfaldende og undersøger/taler om dette så der kan handles 

 Ministeriet har anset ”tilsyn” for hvad skolen skriver på hjemmesiden 

Thomas: ny timelærer: Benoît Verstraete (forælder i 7.B) til begynder fransk fra 6. klasse 



Mogens: Hverdag hænger sammen, men stadig tungt efter viceskoleleder er væk. Et hus med en vis tyngde 

lige nu 

Mogens om frafald af elever: Her tegner sig det samme mønster. 5 fra 8. klasse skal på efterskole. Nogle fra 

børnehaveklassen. Nogle flytter. I alt 15 pladser. Nye elever skal sluses ind inden sommerferien 

5. Sommerfesten 22. juni 

Dosmer for festen blev gennemgået og opgaver fordelt. 

6. Tringrupper: 

0-3 klasse 

3. klasses forældre har bekymringer til matematik. Nogle forældre har tillid og andre er bekymret. 

Skole/hjem samtale en gang om året. Forslag til hvordan de bruges. Hvad/Hvordan skal vi bruge dem til? 

Der diskuteres hvem som har brug for tid eller om alle ikke har det. Forslag til at det skal gentænkes. 

Nogle har haft trivselsmøder. Skal gerne forgå hvert år i klassen. Forslag om mødepligt. Tal med 

lærerrådsformand. 

2. klasse og instagram/sociale medier. Forslag til undervisning både børn og voksne. Camilla Mikkelsen har 

skrevet en bog om emnet. 3. klasse brugte deres råd. Hvad når man er derhjemme?   

Mobiltelefoner diskuteres. Anskaffelse er forældrene med til at bestemme.  5. 6. klasse mobilfri skole. De 

store har ingen regler udover hvad læren sætter op. Der er bred tilslutning til mobilfri skole. 

Opsummering af tringrupper: 

7-9 klasse: sprogfag. Hvordan de blev prioriteret. Får de lært det de skal? Sproglærer ikke med til skole-

hjem samtale. Svært at have føling med undervisningen. 

4-6 klasse: Mobilfri dage en succes. Ønsker en snak om børns hjerner. Hvad sker der i børnehjerner? Kan vi 

få nogle til at komme med input til det? Fritidsklub eller skole kunne være med her. 

Ref. Søren 0.B  og Louise 9.B 


