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REFERAT  

Den 27. august 2013 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: Finn Hviid, Michael Ammitzbøll, Dorthe Borgkvist, Ole Bo Sørensen, John 

Hahn Pedersen, Britta Tønning, Kenneth Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Lars 

Mølgaard, Flemming Høeg Andersen og Merete Milvertz 

Afbud: Dorthe Svenningsen og elever 

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

- Dagsorden og referat godkendt. 

264. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Elevrådet endnu ikke valgt og derfor ingen elevrådsrepræsentanter. 

- Der afholdes valg til ungebyrådet. Skolen deltager i processen og forsøger at finde 

interesserede kandidater. 

265. Klassesammenlægning 8 klasse. (20min).  

- Information om processen givet. Skolebestyrelsen skulle have været involveret tidligere i 

processen. Skolebestyrelsen ønsker at lave et princip på området. Skolen kommer med 

oplæg til princip til kommende møde.. 

266. Forældremøder. (20 min) 

- Liste med datoer og fordeling mellem forældrerep uddelt (John fungerer som reserve 

eftersom han ikke har fået nogen årgang). Skoleledelsen deltager også i forældremøderne. 

- Indhold til møderne blev: Valget forår 2014, kontakt først lærerne, skoleledelsen og så 

skolebestyrelsen, brug din bestyrelse, gerne ideer til skolebestyrelsen  

267. Information om personaleinternat. (10 min) 

- Ledelsen informerede mere om internatet der afholdes i uge 39/40. Internatet fokus er 

teamsamarbejdet og peger frem mod folkeskolereformens opstart 2014. Ledelsen er 

proceskonsulenter på hele ugen og deltager alle dagene. På skolen organiseres 

undervisningen så der kan være mange personaler væk. Der mangler 12 til 22 personer 

hver dag. Ledelsen fortæller om formålet med internatet på forældremøderne. Der er 

både store og positive forventninger til internatet.  

268. Lærernes dag 5. oktober. (5 min). 

-   Formanden vil igen dette år møde op med kage. 
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269. Regnskab. (10 min) 

- Midtvejsregnskabet gennemgået. Både SFO-delen og undervisnings-delen har pt 

underskud. Der er endnu stor usikkerhed på tallene da lønudbetalingerne efter 

sommerferien endnu ikke er korrekte. Ledelsen vil være opmærksom på midtvejsregskabet 

og forsøge at indhente underskuddet. Der ansøges om frigivelse af gammelt overskud til 

indkøb af IT-udstyr.  

270. Læsebånd på Næshøjskolen. (10 min) 

-    Information om læsebådet gennemgået. Bilag udleveret på mødet. 

271. Nye medarbejdere. (10 min) 

- I forbindelse med sommerferien blev der ansat nye medarbejdere. Ansøgerfeltet var på 

130 personer. 

- Hanne Øvlisen – har tidligere fungeret som vikar på skolen 

- Nini Høncke – har tidligere været vikar på skolen 

- Marie Borg  

- Alle de nye er kommet godt i gang på skolen. 

272. Orientering fra ledelsen. (10 min) 

- Skolen har oplevet hærværk på toiletterne.  

- Skolen indgår i forsøg med ingeniørhøjskolen 

- Skolen deltager i arbejdet med både multibane og multihal (2 projekter) 

- Der afvikles forældretilfredshedsanalyse dette efterår. 

- Sommerferien er gået reletivt roligt – set i lyset af forårets hærværk (der var dog 

hærværk denne weekend på marken) 

- Skolens tekniske serviceleder (perdel) skla på efteruddannelse og der vil derfro 

være vikar på skolen. 

273. Post til formanden (5 min) 

274. Eventuelt (5 min) 

- John og Michael deltager i budgetmødet for skolebestyrelsesmedlemmer 25/9. Bo 

deltager i temadag om strålingsfare i forbindelse med trådløst net. 


