
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 9. maj 2019 
Dato: 9. maj 2019 
Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 
Referent: Viceskoleleder  

. 

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Lisbeth Larsen, Anne Marie 
Lomartire, Julie Kathrine Tange, Jesper Møller, 
 Jesper Vejergang Christensen (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen 
(medarbejderrepræsentant), Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), 
Mette Hove (ledelse) Jan Frederiksen (ledelse) 
Clara (elev 8.A). 
Fraværende:  
Mikkel Guldhammer, Anders Storm og Hamudi (elev 9.a)

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B)

Tid 
Estime
ret tid 
til 
punkte
t

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline.

1. Godkendelse af 
dagsorden

5 min

2. (O, D)  
Skolens holdning til 
Nationale test og deres 
anvendelse 

30 
min

Set I lyset af den seneste debat omkring brug af Nationale test (NT) og 
dens validitet, har vi valgt at sætte det på dagsorden. Vi har inviteret 
Kristine Binett med til mødet, da hun er læsevejleder her på skolen og den, 
der står for koordineringen og planlægningen af testene.  Hun vil blandt 
andet fortælle, hvordan vi anvender NT her på skolen, og I vil få mulighed 
for at stille spørgsmål til brug, holdning og anvendelse.  
Vi har vedhæftet et dokument omkring NT. 

Kristine gennemgår National test 
Nationale test bringer rigtig mange følelser frem hos både forældre, elever 
og lærere. På Stolpedalsskolen agerer vi, som vi plejer trods de mange 
meninger, som er kommet fra diverse medier. Der er ingen udmelding fra 
Aalborg kommune, hvorfor vi fortsætter den nuværende praksis. 

Nuværende praksis er, at vi afholder alle obligatoriske test, som er fastlagt 
fra Undervisningsministeriet. Læringsvejlederne afholder samtaler med 
lærerne omkring resultaterne i de nationale test. Der afholdes læse- og 
matematikkonferencer, hvor resultaterne gennemgås, og lærerne har 
mulighed for sparring på resultaterne. I de fleste tilfælde viser testen det 
samme, som vi ser i hverdagen ved den enkelte elev. I de tilfælde, hvor 
testen viser et “skævt” resultat, går vejlederen ind sammen med læreren og 
kigger på, hvordan opgaverne er løst og sammen analyserer de på, om 
eleven kan have udfordringer. 
Beregneren er et værktøj, som kan sammenholde tidligere test op imod den 
nyeste test. Beregneren er med til at give et nuanceret billede af, om der 
har været progression over flere år. Beregneren har tidligere været 
obligatorisk i Aalborg Kommune. Beregneren skal bruges med måde og i 
dialog med vejlederne på skolen, men har stor værdi på Stolpedalsskolen. 
Der forefindes resultater på elever, hvor lærere og vejleder ikke kan nikke 
genkendende til det, de ellers ser i undervisningen ved den enkelte elev. 
Derfor er vi blevet mere forsigtige med vægtningen af vores udmeldinger 
til forældre og elever i forhold til resultaterne. Nationale test anvendes 
sammen med meget andet materiale til at “spotte” ordblinde.   

Lige nu er der sat to forskere til at undersøge validiteten af Nationale test. 
Vi fortsætter praksis, indtil der evt. kommer en udmelding fra 
Skoleforvaltningen.  
Skoleforvaltningen har i mange år anvendt de nationale test i de 
læringssamtaler, de årligt afholder med Stolpedalsskolens ledelse.



3. (O, D) 
Elevrådet og arbejdet 
med elevinddragelse 
og medbestemmelse 

15 
min 

Merete og Tinna indkalder hver måned elevrådet til møde. Elevrådet består 
af to elever fra hver klasse fra 4. klasse og op. Fokus i elevrådet er i 
indeværende år elevinddragelse og medbestemmelse. Eleverne har 
tidligere efterspurgt mere elevinddragelse og medbestemmelse, og derfor 
har Merete og Tinna bedt alle elever i klasserne om at komme med input 
på, hvad de forstår ved disse to ord. 
Eleverne i de større klasser ønsker bl.a.: 
Mere ensartethed i skemaerne - ringetider og placeringer af timer 

Visionsproces 
Eleverne har gennemgået de forskellige slogans, som er foreslået i forhold 
til visionsprocessen. Der har været mange gode slogans, som eleverne har 
stemt om. De udvalgte slogans er lige nu: 
• Alene er vi gode, sammen er vi bedre 
• Vi har brug for alle - ingen kan undværes 
• Glade børn lærer bedst 
• Vi lærer stolpe op og ned 
• Stolpedalsskolen - sammen er vi stærkere 
• Stolpedalsskolen - Hvor fællesskaber gror 

Elevrådet er blevet spurgt om, hvordan de ønsker dagen skal markeres. 
Skal det være sidste skoledag? 
En fast dag fremadrettet, hvor man markerer de fire “hjørneflag”. Der 
kommer en udmelding fra ledelsen på baggrund af elevrådets forskellige 
forslag. 

Clara synes generelt, at de bliver meget mere inddraget, end de gjorde 
tidligere, og at de bliver hørt af Merete og Tinna. 

Grønt flag  
Fra næste år skal skolen have grønt flag. Der skal arbejdes på personale- 
og elevniveau. Det er via elevrådet, at grønt flag skal udbredes. 

Sidste skoledag  
Sidste skoledag foregår d. 24. maj, hvor der kastes karameller etc. 
Dimissionen foregår tirsdag d. 25 juni.

3 (O.D) 
Brugerundersøgelse 
omkring brug af 
forældreintra. 

30 
min 

Se besvarelserne i det vedhæftet dokument. Brugerundersøgelsen viser, 
at der er nogle områder, hvor vi skal være opmærksomme i forhold 
til udarbejdelse af principper for kommunikation. Vi har markeret 
nogle af udsagnene med rødt.  

Jan gennemgår brugerundersøgelen, som bl.a. omhandler, hvordan 
forældrene oplever kommunikationen fra skolen. 
Brugerundersøgelsen er opdelt i indskoling, mellemtrin, udskoling 
og aktiv, hvor hver adspurgte gruppe har fået samme spørgsmål. 
Brugerundersøgelsen giver et billede af, at forældre får 
tilfredsstillende information fra skolen, og at de ca. er på intra 
hveranden dag.  
Undersøgelsen viser desuden, at forældre generelt er godt tilfredse 
med intra, og at de får nok information om deres børn. 
Der, hvor skolen skal have et opmærksomhedspunkt, er: 
- Ensartet udmelding af lektier, altså samme platform 
- At beskeder fra skolen skal udmeldes i god tid



4: Orientering fra 
ledelsen 

15  
Min 

Opfølgning på samarbejde med Tech College vedr. valgfag  
I denne uge skal eleverne vælge, hvilket praksisfagligt valgfag de ønsker. 
Vi tilbyder Håndværk og design, Billedkunst og Madkundskab. Vi tilbyder 
desværre ikke Musik, da vi mangler en lærer, som kan tage timerne. 
Vi er forpligtigede på, at nye elever fra andre skoler skal tilbydes musik, 
hvis eleven fra den afgivende skole har haft musik. 

Vi kan blive nødt til at prioritere de valgfag, eleverne ønsker, idet vi ikke 
kan oprette valgfag med for få tilmeldte (min. 14 elever). Det betyder, at 
elever kan risikere at få deres 2. prioritet som valgfag. 

Lærerstillinger næste skoleår  
Vi slår tre faste stillinger og to barselsstillinger op. Grundet afskedigelse af 
en musiklærer og at en anden lærer på mellemtrinet har sagt op. 

Mellemtrin skal have to faste og 1,5 barsel 
Indskoling en fast og 0,5 barsel. 

Der bliver lidt ændringer, som kan give henvendelser fra forældre.  

Organisering i afdelingerne, skema og ringetider  
Efter sommerferien er Stolpedalsskolen afdelingsopdelt. Årgangsteam vil 
blive prioriteret højt, hvor timerne primært er samlet på én årgang. Her 
skal forventningsafstemmes omkring lektier etc. 

Der kommer nye ringetider til det nye skoleår.  
De nye ringetider tager hensyn til lektioner på 45 min. Det giver mulighed 
for at placere timerne mere fordelagtigt. 
Middagspausen vil gå fra 11.30-12.10, hvor klokken vil ringe 12.05 så 
eleverne er klar kl. 12.10. 
En pause på et kvarter om eftermiddagen (12.55-13.10) 
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere gøres lettere ved modellen. 
Udfordringerne har været med ringetider over middag, hvor eleverne har 
haft frikvarter på forskellige tidspunkter. 
Ringetiderne vil blive præsenteret for personalet i næste uge. 

Reducering af timetal i alle afdelinger: 
Indskolingen reduceres i skema - 27,75 timer 
Mellemtrin - 31 timer 
Udskoling - 33 timer 
Tidligere har Understøttende undervisning været anvendt som kit, og 
derfor ønsker vi at nedsætte tiden og optimere skemaerne. På mellemtrinet 
vil den ene UU blive brugt til trivsel. 
Udskolingen vil få tilbudt frivillig lektiecafe for alle interesserede. Der kan 
være elever, som dermed kan få den ekstra støtte, som ex. ordblinde eller 
ikke uddannelsesparate. I de tilfælde kan vi aftale med forældrene, at de 
skal komme.



5. Evt. 10 
min

Hanne har bemærket at nogle elever kommer dumpende lidt sent om 
morgenen (8.05) 
- Det skaber forstyrrelser i undervisningen 
Der bør rettes fokus på det at komme for sent og fravær generelt. Det er 
allerede gjort, idet skolen anvender KMD fravær, som lige afprøves med at 
få sendt en besked på at komme for sent. 
Det skal påtales, når et barn kommer for sent, og hvis tingene gentager sig. 
Børnene skal være læringsparate kl. 8.00. 

Faunavej?? Ingen har hørt noget om Faunavej og ved derfor ikke, hvornår 
der sker ændringer. 
Hvornår påbegyndes ændringerne på Faunavej - Merete undersøger dette. 

Ramadanen drøftes. Vi kan ikke lave et forbud, men kan appellere til at 
eleverne deltager i al undervisning, medmindre de af anden årsag ikke kan 
deltage.  
Der kommer et skriv ud til alle forældre. Her står bl.a., hvilke rammer, der 
vil være i forhold til at være deltagende og læringsparate i undervisningen. 

Jesper Vejergang og Dennis Christiansen fortsætter som 
medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen.


