
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           

Skolebestyrelsens årsplan 20/21                         
- Årsplanen er et dynamisk arbejdsredskab/bestyrelsens ”huskeseddel” 

 
Dato 
Bestyrelsesmøder 
begynder kl. 18 
og afholdes på afdeling 
Grønløkke Alle 

Tema Andre møder 

August 
Man.17.08 
 

• Velkomst 

• Oplæg af Hans Sloth Kristoffersen BU ”Om at arbejde i 

skolebestyrelsen” 

• Konstituere formand og næstformand 

• Forventningsafstemning  

• Orientering om skolens pædagogiske indsatser 

• Nedsættelse af arbejdsgrupper (økonomi, udearealer, 

kommunikation/Tranbjerg Tidende) 

• Skolebestyrelsesrep. deltagelse i 
årgangsforældremøderne – fordeling af møder 

 

 

September 
Tirs.29.09 
 

• Status økonomi 

• Status elevtal 

• Samarbejdsaftalen med SFO 

• Samarbejdet med lokale foreninger  

Møde i 
økonomigruppen 

Oktober 
Tirs.27.10 
 

 
• Status Chromebooks 

• Principtjek 

Gennemgang af principper, der kunne trænge til 

revidering, er der områder hvor vi mangler 

principper? 

• Nedsætte planlægningsgruppe til bestyrelsens 

temamøde 

 

November 
Første del af mødet 
sammen med SFO-
forældrerådet 
Ons.25.11 

Mødet mellem SFO-forældrerådet og bestyrelsen: 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet  

• En drøftelse af de snitflader der er mellem arbejdet i 

SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsesmødet: 

• Status økonomi 

• Lejrtur  

 

December 
Tors 17.12 
 

              Temamøde: 
 

 

Januar 
Man..25.01.21 

• Status på holddannelse 

• Status elevtal 

Møde i 
økonomigruppen 



Februar 
Ons.24.02 

 

 

 

Marts 
Tirs.23.03 

• Regnskabs aflæggelse 

• Budget 

• Status elevtal 

• Tidsplan for planlægning af skoleåret 

• Drøftelse af pædagogiske udviklingsområder for det 

kommende skoleår 

 

April 
Første del af mødet 
sammen med SFO-
forældrerådet 
Man. 26.04 

Mødet mellem SFO-forældrerådet og bestyrelsen: 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet  

• En drøftelse af de snitflader der er mellem arbejdet i 

SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsesmødet: 

• Næste skole år: 

- Lektionsfordelingsplanen 

- Skoledagens organisering 

• Forældrene som ressource – TIT organisationen, 

justeringer? 

• Drøfte udkast til årsberetning 

Møde i 
økonomigruppen 

Dialogmøde med hele 
forældregruppen 
 

• Oplæg 

• Bestyrelsens årsberetning 

• Dialog  

 

Maj 
Tir.25.05 

• Evaluering af skoleåret 

• Aftale om årsplan for bestyrelsesarbejdet 

• Status økonomi 

 

Juni 
Ons.16.06 

• Præsentation af arbejdsfordeling 

• Status elevtal 

• Årgangsforældremøderne fordeles blandt 

bestyrelsesmedlemmerne  
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