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Pkt. Emne Tid 

1 
 
 

Formalia 
a. Valg af ordstyrer 
Oskar er opstillet og valgt.  
b. Valg af referent 
Sonja er opstillet og valgt.  
c. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  
 

Torsda
g19:00 

2 Internationaltur 
Bestyrelsen bliver bekendt med de indsendte ansøgninger til turen.  
Sarah orienterer om at vi har modtaget nogle spændende ansøgninger og at ledelsen 
drøfter ansøgningerne i den næste uge. Efter bliver bestyrelsen orienteret om hvem der 
kommer med. Det understreges at antallet der kommer med, ikke er bestemt endnu og 
det bliver det antal som ledelsen mener er relevant at tage med. 
Indstilling: bestyrelsen bliver orienteret om de indsendte ansøgninger til den 
internationale tur. 
Beslutning:  

19:05 

4 Halvårsberetningen 
SGB orienterer om halvårsberetningen, og bestyrelsen får svar på eventuelle spørgsmål. 
Sarah læser sin halvårsberetning, bestyrelsen ser videoen og slideshowet og Sarah 
forklarer.  
Indstilling: Bestyrelsen bliver orienteret om halvårsberetningen  
Beslutning:   

19.10 

5 Forslag til interne og eksterne udtalelser samt opretholdelse  
Bestyrelsen drøfter de indkomne forslag til interne og eksterne udtalelser og om der er 
nogle man kan finde fælles fodslag omkring, samt diskutere hvilke udtalelser der ønskes 
opretholdt.  
Terrorøvelser: 
Debat om hvor vidt der skal forbygges når skolerne i Danmark ikke står overfor en 
terrortrussel. 
Alle fra bestyrelsen er for.  
Mikkel Kaa snakker for.  
21st Century Skills: 
Alle fra bestyrelsen er for.  
Thea taler for.  
Indlagte børn skal gøre krav på undervisning: 
Alle er for.  
Sebastian taler for.  
Ja tak til modtagerklasser: 
Kort debat med spørgsmål. Thea skriver ændringsforslag på vegne af bestyrelsen.  
Alle er for. Thea taler for.  
Bedre tilsyn, nu!: 
Alle er for. Sarah snakker for. 
 

19.30 
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Skolerne skal sætte de rette IT-værktøjer til rådighed: 
Spørgsmål fra BES. 
Alle er for.  
Mere digitalisering mindre papir – fra papir til pdf: 
Alle er for. 
Samuel taler for.  
Ja tak til praktisk projektopgave: 
spørgsmål fra bestyrelsen. 
Alle er for. Mathias taler for. 
Pædagogerne: 
Alle er for.  
Sonja taler for. 
Andelen af privatskole elever: 
Ændringsforslag: ”men her i år 2017” ændres til ”men i år 2017” + tilføjelse af flere i 
folkeskolen, samarbejde med de 4 rådmænd.  
Magnus vil ikke være med.   
Didi taler for.  
Debat.  
Retningslinjer for sociale medier: 
Spørgsmål til forslaget. 
Sebastian taler for. 
Ændringsforslag til elever skal stå for bevægelse: 
Samuel taler for.  
Indstilling: Bestyrelsen drøfter interne og eksterne udtalelser 
Beslutning:  

7 Landskonferencen 2018 
Landskonferencen står for døren, og bestyrelsen skal derfor blive helt klar på 
weekenden. Under dette punkt vil der blive drøftet do's and don'ts, i forhold til de 
erfaringer bestyrelsen har fået fra Policy Lab og hvad bestyrelsens rolle er til 
Landskonferencen. 
 
Indstilling: Bestyrelsen bliver helt klar til LK 
Beslutning: 

20.50 

8 Punkter til næste møde 21.30 

9 Eventuelt 21.35 

 

 

 

 

 


