
Bestyrelsesmøde referat 01-08-21  
Pkt.  Emne  Tid  

1  Velkomst v. MMK 

  

Referat 

Mille byder velkommen til bestyrelsen 

  

21.30  

2  

  

  

Formalia  

  

Valg af ordstyrer  

Valg af referent  

Godkendelse af dagsorden 

Afstemning om mødets gyldighed  

  

Indstilling: 

Mille er indstillet som ordstyrer fra formandskabets side. 

Elisabeth er indstillet som referent fra formandskabets side. 

  

Referat 

Beslutning:  

Mille er enstemmigt valgt som ordstyrer. 

Elisabeth er enstemmigt valgt som referent. 

Dagsorden er godkendt 

Mødets gyldighed er godkendt 

21.35  

3  Drøftelse af mærkesag “Det gode undervisningsmiljø” 

  

Referat 

Mille fortæller om det gode undervisningsmiljø, og om hvorfor det netop vil give 

mening at have den som mærkesag og læser udkastet til dette mærkesagsnotat 

op. Derefter bliver talerlisten åben, og bestyrelsen får mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med bemærkninger. Blandt andet hvor vidt 

21.40  



trivselsmålingerne er optimale i forhold til at bidrage til det gode psykiske 

undervisningsmiljø var noget, der vakte stor debat. 

4  Drøftelse af mærkesag “Den virkelighedsnære undervisning”  

  

Referat 

Mille fortæller om den virkelighedsnære undervisning, og om hvorfor det netop vil 

give mening at have den som mærkesag og læser udkastet til dette 

mærkesagsnotat op. Derefter bliver talerlisten åben, og bestyrelsen får mulighed 

for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Der var stor drøftelse om, 

hvad der sætter rammerne for en virkelighedsnær undervisning, og hvad der kan 

defineres som virkelighedsnær undervisning. 

22.10  

5  Drøftelse af mærkesag “Den glidende overgang til ungdomsuddannelse” 

    

Referat 

Mille fortæller om den glidende overgang til ungdomsuddannelse, og om hvorfor 

det netop vil give mening at have den som mærkesag og læser udkastet til dette 

mærkesagsnotat op. Derefter bliver talerlisten åben, og bestyrelsen får mulighed 

for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Der var stor drøftelse om 

bestyrelsesmedlemmernes personlige erfaring med uddannelsesvejledning, og 

hvad en god uddannelsesvejledning indebærer. 

22.40 

6  Afstemning om mærkesager enkeltvis 

  

Referat 

Der stemmes om vedtagelse af “Det gode undervisningsmiljø” som mærkesag 

Der stemmes om vedtagelse af “Den virkelighedsnære undervisning” som 

mærkesag 

Der stemmes om vedtagelse af “Den glidende overgang til ungdomsuddannelse” 

som mærkesag. 

23.00  

7  EVT  23.15   

 


