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Referat  

Den 17. juni 2014 
 

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

Hagelskjær, John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Luca lele Rasmussen 6a, Lars Mølgaard, Elli 

Riddersholm og Merete Milvertz  

Afbud: Kenneth Egholm, Dorthe Borgkvist, Jacqueline Elise Katrine Rasmussen 6c, Jacob 

Lilliendahl Nielsen 7b  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Bestyrelsen bød velkommen til Elli Riddersholm som er skolens nye administrative leder. 

343. Godkendelse af referat og dagsorden. 

Formål: Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat. 

Fremgangsmåde: Underskrift af fremsendte referat og mulighed for fremlæggelse af punkter 

til punktet eventuelt. 

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden til mødet godkendt. Referatet ikke udsendt og derfor ikke godkendt. 

 

344. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

 

Elevrådet har afsluttet årets arbejde. Multibane er et stort aktiv, men der er behov for 

et ur ved banen. 

345. Oplæg til kommende skolebestyrelse vedr. skolebestyrelsesarbejdet. 

Formål: Oplæg til samarbejdskodeks og revideret forretningsorden. 

Fremgangsmåde: Oplæg af John Hahn Pedersen og efterfølgende drøftelse i plenum. 

Tid: 60 minutter 

Det forventes at bestyrelsen har gennemlæst den reviderede forretningsorden og kodeks så der 

kan træffes en endelig godkendelse på mødet! 

- Oplæg og formål med fremsendte kodeks og forretningsorden.  
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- Gennemgang af nye revideret forretningsorden og kodeks. 

- Godkendelse af ny forretningsorden og kodeks iht. forretningsorden. 

 

John gennemgik og motiverede det materialet som de forældrevalgte har udarbejdet. 

Forretningsordnen gennemgået og vedtaget efter tilretning. Godkendt og underskrevet 

på mødet. 

Kodekset drøftet. Kodekset skal ses som bestyrelsens værdigrundlag og drøftes på 

første møde i den nye skolebestyrelse. Kodekset godkendt efter tilretning. 

 

346. Principper. 

Formål: Godkendelse af fremsendte principper iht. ny folkeskolereform. 

Fremgangsmåde: Kommentarer til principper og drøftelse i plenum. 

Tid: 15 minutter 

Det forventes at bestyrelsen har gennemlæst de fremsendte principper iht. ny 

folkeskolereform, så der kan træffes en endelig godkendelse på mødet! 

Principperne skal betragtes som førsteudgave af dem og kan tilrettes senere. 

Følgende principper blev tilrette og godkendt på mødet:  

”Princip for adgang til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten  udenfor 

skolen i en musikskole eller i en idrætsforening” og  

”Princip for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt 

musikskoler og ungdomsskoler” 

Formanden tilretter principperne. 

347. Skolebestyrelsesvalg. 

Formål: Beslutning om valgplan for opstillingsmøde d. 18. juni. 

Fremgangsmåde: Drøftelse i plenum. 

Tid: 30 minutter 

Der afholdes opstillings- og valgmøde onsdag den 18/6 2014 kl. 19.00. 

Mødet afvikles i personalerummet på skolen – såfremt lokalet ikke kan rumme de 

fremmødte flyttes mødet til Filmlokalet og afholdes stående. 

Valget gennemføres på følgende måde: 

Kandidaterne melder sig og skrives på tavlen. Både de kendte og interesserede fra 

valgmødet. 
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Alle kandidaterne får et bogstav, og får mulighed for at præsentere (navn og har børn 

i..) sig på max 2 min. 

Er der mere end 7 opstillede skal der afholdes afstemning. Der udleveres 

stemmeseddel til stemmeberettede forældre. 

På stemmesedlen skrives optil 3 kandidaters bogstav. 

I tilfælde af stemmelighed og valgplads 7 laves genafstemning. 

Mødet indledes med valget, således at det kan afsluttes med offentliggørelse af den 

nye bestyrelse. 

 

348. Folkeskolereform 

Formål: Beslutning om valgplan for opstillingsmøde d. 18. juni. 

Fremgangsmåde: Oplæg fra Lars Mølgaard vedr. status på arbejdet med folkeskolereformen 

på næshøjskolen. Efterfølgende spørgsmål og drøftelse i plenum. 

Tid: 30 minutter 

Orientering og oplæg givet. Vigtigt med information om SFOen i den nye kontekst.  

 

349. Orientering fra ledelsen. (15 min) 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af Lars Mølgaard. 

Tid: 20 minutter 

- Information om ansættelse af lærere. 

- Information vedr. pædagogisk leder. 

 

Orienteret om ansættelser af nye lærere. Ikke alt er på plads endnu.  

Skolens pædagogiske leder er stoppet på skolen, og der er sat en proces i gang vedr 

besættelse af stillingen. Tidsplan for ansættelse udleveret på mødet. Skolebestyrelsen 

kan være repræsenteret i ansættelsesudvalget. Medlemmerne opfordres til at se om de 

kan deltage i processen der starter med et interview den 30/6. Kontakt Lars Mølgaard 

vedr deltagelse. 

 

350. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 
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Fremgangsmåde: Fremlæggelse af punkter af Michael Ammitzbøll 

Tid: 5 minutter 

 

Ingen ny post 

 

351. Eventuelt 

Formål: Information og gennemgang af indkomne punkter. 

Fremgangsmåde: Kort gennemgang af punkterne og beslutning om der skal følges op på 

punktet ved et kommende bestyrelsesmøde. 

Tid: Tid afsættes efter mængden af punkter. 

Der har været spørgsmål til bestyrelsen i forhold til flere informationer og forståelse af 

der reform arbejde der har været igangsat på skolen. 


