
 

 
 
 
 
 
Deltagere:    Afbud:  Ikke til stede: 
Forældre: Martin, Lone, Thomas, Fleur  Martin, Fleur, Lone  
Organisation: Cecilie, Claus, Randi, Anne  Randi 
Lærere: Anna, Palle   Anna 
Skoleleder: Lone 
Gæster:  
 

 Dagsordenpunkter Ansvarlig 
for pkt. på 
dagsorden 

Referat 

1.  Velkommen Cecilie Cecilie byder velkommen 
2.  Nyt fra Netværksskolen 

- Møde med Rådmand og direktør for 
Børn & Unge 
- Opfølgning på kvalitetssamtale og 
nye målinger til fremtidig 
kvalitetsrapport 

Lone Lone orienterer: 
Netværksskolen har haft besøg af Rådmanden, 
Thomas Medom og direktøren, Jan Præstholm fra 
B&U mandag d. 5 marts. 
På deres besøg fik de viden om, hvorfor HU har 
skiftet navn til Netværksskolen og hvad det 
indebærer at arbejde i netværk omkring de unge. 
Desuden fik de viden om målgruppen og 
pædagogikken for skolen.  
Besøget var tilrettelagt, så der både var tidligere og 
nuværende elever med til at fortælle deres historie 
om vejen før, under og efter Netværksskolen. 
De inviterede gæster udtrykte, at de var glade for 
besøget og at høre om skolen. 
 
Cecilie og Lone orienterer: 
Kvalitetssamtalen var positiv og der blev drøftet 
flere aktuelle dilemmaer: Fravær, sundhed, 
uddannelsesmuligheder for målgruppen. 
Dog afspejler kvalitetsrapporten at det kan være 
svært at lave en kvalitativ undersøgelse ud fra den 
forholdsvise lille målgruppe, NS har. 
Desuden bliver Netværksskolen vurderet ud fra de 
samme parametre som en stor distriktsskole, og 
derfor kan data læses som negative, hvor der 
egentlig er en positiv udvikling. Et eksempel er 
fravær. Elever kan før Netværksskolen have haft et 
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100 % fravær, men at de så møder 50 % op er jo en 
fremgang. Det læses dog som en negativ fremgang i 
kvalitetsrapporten. 
 
Bestyrelsen ønsker at indgå i et arbejde om at finde 
andre måder at vurdere Netværksskolens kvalitet 
på. 

- Hvordan kan man måle den enkelte elevs 
progression?  

- Være tro mod opgaven – og målgruppen? 
- Visionen og opgaven skal afspejles i 

kvaliteten 
 
Claus Bentsen vil gerne indgå i et arbejde omkring 
dette fremadrettet. – gerne sammen med lærerne 
på Netværksskolen 
Lone undersøger hvordan vi arbejder videre med at 
forbedre data til kvalitetsrapporten. 

 
 

3.  Regnskab 2017 
Bestyrelsen godkender regnskab. 

Lone Godkendt 

4.  Budget 2018 
Bestyrelsen vedtager budget. 

Lone Godkendt 

5.  Udearealer 
Vi samarbejder fortsat med Primus 
Motor om at fundraise penge til 
udearealerne. Der er fokus på 
samarbejde med de lokale 
krolfspillere, at skabe miljø omkring 
bålhytte, multibane mv. 

Lone & 
Cecilie 

Bestyrelsen fik forelagt hvor vi er i processen 
omkring udearealer. Cecilie deltager i møderne med 
Primus Motor og arkitekten.  
Der er ændret strategi ift ansøgningerne til fonde, 
og det er nu et meget mere fælles samarbejde med 
Lisbjerg og Fællesrådet, hvor seniorer og de unges 
mødeplatform er i centrum. 
Der har netop været en interviewdag med Primus 
Motor, hvor elever, lærere og seniorer har fået 
mulighed for at komme med deres perspektiver og 
ønsker på et fælles udeareal.  
Der vil blive udarbejdet foreløbig 3 ansøgninger til 
fonde. 
Stierne til skolen blev drøftet, Cecilie har henvendt 
sig til Rådmand Bünjamin Simsek omkring dette – og 
fået svar! 

6.  Politik for udvisning 
En elev er for nylig blevet udvist. 
Bestyrelsen drøfter skolens politik for 
udvisning, og hvordan skolen både er 
rummelig for en bred elevgruppe og 
kan sætte grænser. 

Lone Bestyrelsen støtter op om, at det er vigtigt med en 
tydelig politik på området omkring vold. Det er 
vigtigt med rammer og at alle styrer efter dette. 
For målgruppen på Netværksskolen er det vigtigt, at 
der signaleres, at her kan de unge være, som ikke 
kan rummes andre steder – men at man handler 
positivt og har en god omgangstone. 

7.  Næste møde 
22. maj 

Cecilie Næste møde d. 22 maj vil være fra 17-19. Anne 
kommer lidt senere. 



Til dagsordenen: 
- Elevernes uddannelsesvej efter 
Netværksskolen og den nye 
Forberedende grunduddannelse (FGU) 
- Håndværk og design 

Randi har allerede meldt afbud. 
 
Claus vil fortælle om den nye uddannelse FGU. 
Opsamling på faget Håndværk og Design som 
prøvefag. 
 

8.  Eventuelt 
Bestyrelsen kan drøfte emner, som 
ikke var på dagsordenen 

Cecilie Temaer til kommende møder: 
Fravær 
Rygning 
 
Bestyrelsen møder gerne lærerne ved et møde.  

 


