
Okt, nov, dec Jan, feb, mar
Jul, aug, sep Apr, maj, jun

Konstituering

Årskalender

Placering af årets møder 

Fastlæggelse af årets temaer

Regnskab
Budgetudtalelse
Godkendelse af budget

Principper

Forberedelse af budget

Tildeling af årgange, møder

Årsberetning
Valghandling (hvert 2. år)

Kvalitetsrapport

Temadrøftelser

Retningslinjer, gode 
adfærd 

Retningslinjer for brug af 
devices 

Faglige udfordringer til alle 
Forretningsorden 

Årshjul, næste skoleår

Kontaktforældrerollen 
Fremtidens skole 

Grønnemosedagen 

Årshjul 
Praksisforsøg 

Skolebestyrelsens 
årshjul 

2018/2019

Data, fx elevoptag



Okt, nov, dec Jan, feb, mar
Jul, aug, sep Apr, maj, jun

Konstituering

Årshjul

Placering af årets møder 

Fastlæggelse af årets temaer

Budgetudtalelse
Godkendelse af budget

Principper

Deltagelse - forældremøder

Årsberetning
Valghandling (hvert 2. år)

Kvalitetsrapport/Statusrapport 
Status på skoleplan

kontaktforældrerådsmøde

NovMellemtrin Skole/klub 
Faglige udfordringer til alle 

Dec Principper overblik

Fortællingen om den gode 
skole 

Grønnemosedagen 
Styrelsesvedtægt

Skolebestyrelsens 
årshjul 

2019/2020

Data, fx elevoptag

 Budgetstatus 
Status på skoleplan

Budgetstatus

Budgetstatus
Status på skoleplan

Kommunikationsstrategi



Mellemtrin 
UUV 

Klubtilbuddet 
Kommunikation

Traditionskatalog 
Kommunikation til 

forældre?

Fokus på de fagligt 
stærke elever

Undervisningmidler  
Årsplaner

Overblik  
Skolens principper

Devicestrategi 

Distriktetstilslut-
ningsprocent 
Evt. tiltag fra 

bestyrelsens side af

Kommunikations- 
strategi 

Årshjul og formidling 
af dette

Udviklingstrategi 
Projekter på skolen

Skoledistrikt 
Diversiteten i 

elevsammensæt-
ningen

Tilsyn 
Forhold mellem 

principper og praksis

Fortællingen om den 
gode skole



 Mindst mulige 
lærerskift 

Overgange fra inds. til 
mellemtrin til uds.



Konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig efter valg hvert 2. år. 

Placering af årets møder 
Årets møder fastlægges ved årets første bestyrelsesmøde og lægges på forskellige ugedage. Der lægges 8-10 møder årligt og evt.1 
arbejdslørdag. 

Deltagelse på forældremøder 
Årgangenes forældremøder fordeles mellem skolebestyrelsens medlemmer, således at alle årgange informeres om skolebestyrelsens 
arbejde og aktuelle temaer. 

Årshjul 
Årshjul udarbejdes på de første bestyrelsesmøder 

Principper 
Gennemgang af eksisterende principper og stillingtagen til hvilke, der skal danne grundlag for tilsyn, opdateres eller hvorvidt der skal 
udarbejdes nye 

Kontaktforældrerådsmøde 
Bestyrelsen inviterer til kontaktforældrerådsmøde en gang årligt og derudover inviteres kontaktforældrene særskilt til formandens 
årsberetning. 

Budgetstatus 
Administrative leder orienterer om status på budgettet og evt. justeringer 

Budgetudtalelse 
Der udarbejdes budgetudtalelse til BUU, herunder ønsker til større anlægsarbejder o.lign 

Kvalitetsrapport/Statusrapport 
Bestyrelsen bliver præsenteret for de vigtigste opmærksomhedspunkter og evt. tiltag. 

Data fx elevoptag 
Bestyrelsen bliver repræsenteret for de vigtigste data i forhold til årets elevoptag. 

Valghandling 
Hvert andet år afholdes valg til Skolebestyrelsen. 

Årsberetning 
Bestyrelsens formand samt evt. andre bestyrelsesmedlemmer afholder årsberetningen. Alle kontaktforældre inviteres særskilt. 
Planlægningen sker ved mødet i maj 


