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Referat  

Den 25. marts 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Britta Tønning, Lars Overballe, John 

Hahn Pedersen, Kenneth Egholm, Dorthe Borgkvist, Luca lele Rasmussen 6a, Lars 

Mølgaard og Merete Milvertz  

Afbud: Finn Hviid, Nils Hagelskjær, Jacqueline Elise Katrine Rasmussen 6c, Jacob 

Lilliendahl Nielsen 7b og Dorthe Svenningsen  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

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

- Dagsorden tilrette og godkendt, referat godkendt. 

325. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Elevrådet foreslår at – lejrskoler genindføres på 3,6 og 9 klasse, at kantinens sortiment 

tilrettes og der udvikles aktivitetsmuligheder på udearealerne. 

- Ros til elevrådet for initiativerne. Elevrådet skriver forslagene ned og afleverer dem til 

ledelsen som efterfølgende vurderer forslagene prismæssigt. 

326. Prioritering omkring støttetimer/2lærertimer i forhold til vikartimer (15 min) 

- Orientering givet. Kompleks problemstilling eftersom der er sammenhæng mellem antallet 

af vikartimer og 2lærertimer. Forståeligt når planlagte forløb bliver forstyrret når der 

skal løses vikaropgaver. Vikardækkeren og skolen er opmærksom på balancen. 

327. Drøftelse af tilsynspligt og ordensregler. (20 min) 

- Orientering om skolens tilsyn givet. Niveauet anses som rimeligt, men der vil altid være 

situationer hvor tilsynet ikke er der hvor et behov opstår da skolens lokaliteter er store. 

Ved særlige lejligheder øges tilsynet f.eks. snevejr. Opbakning til skolens vurdering.  

- Dog mente Dorthe Borgkvist at tilsynet ikke var tilstrækkeligt. 

328. Skolebestyrelsen 2014-15. (15 min) 

- Skolebestyrelsen beslutter at antallet af forældrevalgte fortsat skal være 7 personer og at 

der ikke skal være eksterne deltagere i bestyrelsen. 

- Øvrige elementer i forhold til skolebestyrelsesvalget tages på kommende møde. 

- Fremtidigt skolebestyrelsesarbejde. Drøftet formanden forslag om opdeling af 

møderækken i temamøder med tid til fordybelse og ekspeditionsmøder. Tages op på 

senere møde. 

329. Forældretilfredshedsundersøgelse (20 min) 
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- Kort gennemgang. Positiv rapport hvor der er fremgang på både undervisningsområdet 

og SFO-området. Kommentarrapporterne rummer ligeledes også ros, samt naturligvis 

opmærksomhedspunkter. 

- Inputtet fra rapporterne indgår i skolens videre arbejde. 

- Dog mente Dorthe Borgkvist at der var bekymrende punkter og sendte kommentar på 

mail. 

330. Kvalitetsrapporten. (15 min) 

- Kort gennemgang af rapporten. Positiv rapport med fremgang på mange parametre. 

Rapporten bliver drøftet med forvaltningen på møde den 10/4 og Michael og Britta 

deltager fra bestyrelsen jvf aftalen fra sidste møde. 

- Skolebestyrelsen er meget tilfreds med fremgangen og roser det arbejde der er udført. Det 

er vigtigt at skolens følger udviklingen i nøgletallene så den positivt fremadrettede proces 

understøttes. I de økonomiske nøgletal fremgår det at den positive udvikling er sket i en 

periode med en vigende økonomi. 

- Forslag til skolebestyrelsens kommentar udsendes på mail og kommenteres senest den 

27/3.   

331. Drøftelse vedr. etablering af forældrenetværk (20 min) 

- Der bakkes op om initiativet og skolen er behjælpelig med at udsende invitationen. 

Initiativgruppen melder tilbage til skolebestyrelsen om arrangementet.  

332. Timefordelingsplanen 2014 (15 min) 

- Timefordelingsplanen godkendt med tilhørende valgfag 

- Revideret regnskab 13 og budget 14 godkendt. 

333. Orientering fra ledelsen. (10 min) 

- Skolen skal have ny adm. Lede. Proces er igangsat og der indkaldes til ekstraordinært 

bestyrelsesmøde 29/4 tidspunkt følger. Skoleledelsen orienterer bestyrelsen løbende. 

- Skolens ledelse er ligeledes sygdomsramt. B&U støtter op om skolen med hjælp i den 

kommende periode. 

334. Post til formanden (5 min) 

Ingen ny post.  

335. Eventuelt 


