
 

Dagsorden for SR-møde onsdag den 10.11.2021 kl. 19-21 i festsalen på Duborg-Skolen  

 

 

1. Godkendelse af referat (er godkendt via mail) 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Meddelelser 

a. Heino 

i. Besøg fra Ranum 

ii.  

b. Torben 

c. Elevrådet 

d. Kristof 

e. Alexander 

f. Andre 

4. Ubetjente/aflyste timer (se bilag 1) – Gæst: Thorben 

5. Evaluering af mødet med AP 

6. Miljøtanker jf. referat af mødet med AP 

7. Mobiltelefoner og andre enheder i skoledagen. Diskussion jf. referat af mødet med AP 

8. Adventsfest – Samarbejdsrådet plejer at sælge Gløgg 

9. Hel- og halvårsevalueringer (fællesskolen) – Torben 

10. Fredagscafe for personale – Heino beder om SR’s tilladelse 

11. Vedtægter (se bilag 2) - Link til Skoleforeningens vedtægter: 

http://www.skoleforeningen.org/media/46171/Skoleforeningens-vedtaegter.pdf  

12. Evt. 

 
 
Bilag 1 – sendt til TH og HA på Intra den 15. september 2021 
 

Hej Torben 
Hej Heino 

Jeg ved godt, at vi helst altid skal tage kontakten til klasselæreren og ikke til jer. 

http://www.skoleforeningen.org/media/46171/Skoleforeningens-vedtaegter.pdf


 

Da ELEV nu er blevet flyttet ind i den nye F9C vil jeg dog ikke skrive til den, ligeledes helt 
nye lærer LÆRER, der vitterligt ikke kan gøre noget for denne her situation, som opstår 
igen og igen siden ELEVS start på Duborg-Skolen. 

Jeres undskyldninger, først var det Skovgydes beliggenhed der var problemet, så var 
der for få vikarer, altid selvfølgelig også sygdom... sorry, men det er simpelthen dårlige 
undskyldninger! 

Jeg håbede på, at det nok vil blive bedre, men nej, det bliver værre og værre. 

9C har alene haft 5 (5!) UBE timer i dag, der er allerede meldt ud, at der også vil være to 
fransk-timer UBE på fredag og der vil formentlig komme flere til. Siden skolestart efter 
sommerferien har der nok ikke været én uge uden UBE timer. 

Jeg er spændt på at høre om i kan finde flere undskyldninger, men det her kan i da ikke 
være bekendt længere? 

Hvad skal vores elever tro, når hverdagen er, at lærere bare er syge igen og igen. 
Man skal selvfølgelig tage lærernes sygdomme alvorlige, men det her virker for os, som om 
det simpelthen er alt for nemt at være syg? 

Udover det, må i da også undersøge hvad der kunne ligge bag al disse syge lærere? 

Men ligemeget, hvad grunden til UBE timerne egentlig er, i må da kunne finde løsninger? 
Det lader til, at det eneste i finder på er, at eleverne får en UBE-time. 

Det jeg bare ikke synes er i orden er, at det går ud over vores børn, over mit barn. Vi synes 
det er ikke til at forsvare mere og i må ikke glemme, at vores børn jo har ret på 
undervisning. 

Jeg kan ikke mindes at have haft en brøkdel af ELEVS UBE timer i min skoletid. 

Jeg regner jo med et svar der ligner dem jeg fik adskillige gange før, skriftligt, på 
forældreaftener eller i undskyldende beskeder allerede før vi fik 'tid' til at 'brokke' os. Så al 
den del med sygdommer og for få vikarer kan i gerne lade være med at skrive om denne 
her gang. 
 
Det jeg godt kunne tænke mig at høre er, hvordan i nu for alvor vil få løst problemet i 
fremtiden? 

Urealistisk, at ELEV vil få gavn af det endnu. Jeg er desværre ved at tabe tilliden til 
systemet, jeg egentlig altid har været tilhænger af... jeg er ked af at skulle skrive dette, men 
vi overvejer faktisk, om det her er den rigtige løsning for vores barn i fremtiden. 

Gode hilsner 
FORÆLDER 1 og FORÆLDER 2 

 



 

Bilag 2 
 
Kære Samarbejdsråd 
 
Som I måske ved, er Fællesrådet i gang med at kigge på Skoleforeningens vedtægter. 
På seneste fællesrådsmøde havde vi workshop for at få nogle første input fra hele Fællesrådet. 
 
Vi vil gerne bede jer som Samarbejdsråd om en tilbagemelding på følgende åbne spørgsmål: 
 
Har I input til indholdet i Skoleforeningens vedtægter? 
 
Vi tænker, at I kan drøfte det på et af jeres kommende møder og melde per mail til os via Sabine 
Oetzmann – Sabine.Oetzmann@skoleforeningen.org 
senest fredag den 14.1.2022. 
 
Vi vil så inddrage jeres input i vores arbejde i foråret og til maj kommer så en egentlig høringsrunde, 
hvor vi sender et udkast til høring. I skal ikke forvente, at udvalget vil returnere med et særskilt svar til 
Samarbejdsrådet, men I kan regne med, at udvalget sætter stor pris på samarbejdsrådets input.   
 
Husk at invitere jeres fællesrådsmedlem med til mødet. Fællesrådsmedlemmet kan evt. give jer lidt 
information og tager jo også indtrykkene fra drøftelsen med jer tilbage til Fællesrådet, hvor vedtægterne 
i sidste ende skal besluttes. 

mailto:Sabine.Oetzmann@skoleforeningen.org

