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Prioritetslisten 

1. Værdigrundlag – status og implementering 

2. Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer 

3. Vedligeholdelse af principper 

4. Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (her-

under status på implementering af kommunale og nationale målsætninger) 

5. Digitalisering. 

6. Skolestrukturen 

7. Principper 

8. Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020) 

9. Evaluering af elever, forældre og lærer. (Udvalg vender tilbage med dette) 

10. Mad og kantine (varetages af elevrådet) 

11. Fravær og afgang 

12. Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip 
kan og bliver udlevet i hverdagen. 

13. Dialog om princip for binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstem-
ning). 

14. Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om 
fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)? 

15. Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles 
arbejde før, under og efter skoledagen. 

16. Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det 
være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - 
skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-
dag/fritidsordning? 

17. Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden. 
18. Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfun-

det (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske 
19. Inddragelse skolefritidsordningen i skolens arbejde. Dialog om inddragelse af skolefritidsord-

ning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), for at sikre et fælles arbejde før, under og efter skoleda-
gen. 
 

Der er 30 timers skolebestyrelsesmøder. Herunder de faste punkter (20 min * 12), opfølgning (5 

min * 12), 4 gange pædagogiske ledere (4 * 30 min) 

 


