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Referat  

Den 27. februar 2013 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: John Hahn Pedersen, Britta Tønning, Finn Hviid, Michael Ammitzbøll, Ole Bo 

Sørensen, Lars Mølgaard, Merete Milvertz, Dorthe Svenningsen, Kenneth Egholm, Nils 

Hagelskjær og Jacob Jensen (elevråd) 

Afbud: Dorthe Borgkvist Lars Overballe og øvrigt elevråd 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Ad 221  Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

Godkendelse af dagsorden og underskrift af sidste mødereferat. 

   

Ad 222 Orientering fra elevrådet. (10 min) 

Eleverne kunne godt ønske at vi har en skole patrulje. Èn patrulje er måske ikke nok, men den 

ville sende et signal til trafikanterne, eller periodevis flere patruljer. Der arbejdes videre med 

projektet i elevgruppen og med politiet og de færdselsansvarlige lærere.   

Der er et ønske om at der bliver etableret en ringklokke ved biblioteket. Ønsket imødekommes.  

 

Ad 223 Info om Harlev Fællesråd og Harlev Idrætsklub. (5 min) 

- Etablering af multihal. Der orienteres om at skolen godt vil stille areal til rådighed 

til en mulig multihal. Dog vil der være nogle driftsmæssige udfordringer som 

skolens skal kompenseres med. Skolen er positiv overfor projektet. 

 

Ad 224  Årsberetning. (5 min) 

Fastsættelse af dato for årsberetning. 

Dato til afholdelse er d. 10. april kl. 19. Der foreslås en rundvisning samt beretning. 

Elevrådet undersøger om de vil hjælpe med rundvisningen. Formanden koordinerer og 

samler beretningen. Efterfølgende fællesmøde med SFO-forældrerådet. 

Tidsplanen er 19-20.30 rundvisning og årsberetning. 20.30-21.30 fællesmøde med 

SFO-forældreråd. 

 

Ad 225  Skoleårets planlægning. (5 min) 

Status. Næste års økonomiske situation bringes på næste møde.  



NÆSHØJSKOLEN 
BESTYRELSESMØDE 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde Næshøjskolen 

2 

Forhandlingerne mellem lærerforeningen og KL ser broget ud, og det ser ud til at vi 

kan ende i konflikt, som kan give en udfordring, hvor blot tjenestemænd er tilbage på 

skolen. 

Ad 226 Valgperiode i skolebestyrelsen. (15 min) 

Overgang til gl. ordning fra forsøgsordning. 

Pr. 1/1 14 er vi tilbage til tidligere regler. Bl.a. bliver valgperioden igen hvert 4. år 

med valg fra skolestart, det er igen borgerligt ombud og møderne lukkes. 

Overgangsordningen betyder forlænget mandat til dem der skulle være på valg til 

sommer. 

Ad 227  Hjemmeside. (10 min) 

Mail fra Dorthe Borgkvist fra forældre om besværligheder med navigering på skolens 

hjemmeside. 

Hjemmesiden gennemgås på mødet. Hjemmesidens format er et fast setup. En 

problematik kan være at man som forældre gennem forældreintra leder efter 

oplysninger som findes på hjemmesiden. Man gå direkte fra forældreintra til 

hjemmesiden ved at vælge ’Skoleporten’. 

Ny hjemmeside er på vej.  

Ad 228  Intro SFO leder. (15 min) 

Merethe præsenterer sig. Merete har tidligere været i forsikringsbancen og haft 

plejebørn. Herefter har hun arbejdet i SFO – som medarbejder og ledelse. Lærer og 

pædagogsamarbejdet, inklusion, elever med særlige behov, læringsrum og 

forældresamarbejde har været særlige interesse felter for Merete. Merete har tidligere 

arbejdet med mål og indhold. Hun glæder sig til at lærer skolen godt at kende og 

komme til at arbejde. Merete er igang med lederuddannelse.  

Ad 229  Infopunkt: Forventninger. (60 min) 

Oplæg fra skolen vedr. forventninger. 

Drøftelse af oplæg i forældre gruppen. Der er forslag til ændringer og kommentarer. 

Den overordnede opstilling af forventninger er fin. Bestyrelsens ændringer bruges i 

den fremtidige proces. 

Ad 230  Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Orientering fra ledelsen af Lars Mølgaard. 

 Orientering om særlige sager. 

 Rådmand kommer på besøg d. 5/3 og det sker med rundvisning og debat med 

dagtilbudet, klub og skole.  

 Projektopgaver er lavet i 9. kl. Træningsprøver afvikles snart. 
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Ad 231  Post til formanden (5 min) 

 Der er kommet post ang. brug af hjemmesiden – hvilket er behandlet under 

punkt 227. 

  

Ad 232  Eventuelt (5 min) 

Kort gennemgang af indkomne punkter. Information om ønskede punkter ved 

mødestart. Tid afsættes efter mængden af punkter. 

Ang. det tidligere omtalte møde i Silkeborg melder bestyrelsesmedlemmer sig til og 

orienterer Flemming Høeg Andersen. 

 

Ref Dorthe Sveningsen 


