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Referat 

Den 29. november 2012 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Deltagere: Dorthe Borgkvist, John Hahn Pedersen, Britta Tønning, Finn Hviid, Kenneth 

Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Michael Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Lars 

Mølgaard, Irene Møller Blume, elevrådet Julie Borgkvist 

Afbud: Dorthe Svenningsen 

192. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. (10 min) 

Mødet blev startet med punkt 195 – valg af formand. 

193. Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

Dagsorden godkendt med justeret rækkefølge, referat godkendt. 

194. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

Elevrådet arbejder med den årlige julefodboldturnering. Afvikles kommende uge , 

hvor det er for 4-6 årgang om torsdagen og 7-9 årgang om fredagen. 

195. Formandsvalg. (10 min) 

Michael Ammitzbøll valgt som formand. Dorthe Borgkvist valgt som næstformand. 

Forretningsordnen – gennemgået.  

Der blev lavet følgende rettelser:  

Ad §4 – der tilføjes - dagsordnen sendes til skolens sekretær og den lægges  på 

hjemmesiden inden mødet. 

Ad §10 Dato for revurderingen ændres.  

Ændringerne skal besluttes på to på hinanden følgende møder. Punktet kommer på 

kommende dagsorden. 

196. Referat fra nordisk møde for forældreforeninger. (15 min) 

Dorthe Borgkvist deltog i møde med forældreforeningen. Hun refererede de 

forskellige oplæg der var til konferencen.  

Næste del følger på kommende møde. 

Dorthe Borgkvist sender hendes notater rundt inden næste møde. Punktet tages op 

igen næste møde, og der kan spørges ind.  

197. Plan for det kommende år. (60 min) 
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Inden skolebestyrelsesmødet havde forældrerepræsentanterne en indledende debat 

om, hvad vi gerne vil med skolebestyrelsens arbejde. Hvordan kan vi styrke skolen i 

lokalsamfundet? 

Hvorfor Næshøjskolen? Hvad er værdien for lokalsamfundet? Hvad skal der til for at 

alle områdets elever søger skolen? Hvad er den gode elev? Hvad er den gode 

forældre? 

Drøftelserne fortsættes.. 

198. Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Orientering fra ledelsen af Lars Mølgaard 

Skolestrukturen – politikkerne valgte i sidste øjeblik at ændre deres indstilling og bevare 

Rundhøjskolen. 

SFO – Vi har konstitueret Irene Blume som SFO-leder frem til Merete Milvertz kan tiltræde 

jobbet. 

OK13 – er ved at starte på landsplan. Den burde ikke kunne ændre den lokale Århusaftale, 

men hvem ved.. 

Økonomi – status.  

Låse- automatlåsene er nu under test, særligt da der ikke mere er aftenpedeller.  

Fakta – Der har igen været klager over morgenparkeringen. 

Indskrivning – Bliver elektroniks og dette betyder en ændret forårscyklus. 

Asfalt- vi forventer at få den gamle skolegård delvist asfalteret i 2013. Dejligt. 

199. Post til formanden (5 min) 

Intet nyt 

200. Eventuelt (5 min) 

Nyt SFO forældreråd lavet med Finn Hviid som formand. Der er sat et arbejde i gang med 

værdier og holdninger. Finn vil gensidigt orientere. 

Mødet slut 20.45 

Udsatte punkter - rep. i FSÅ, Information om Ny Nordisk Skole,  

 


