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Referat  

Den 25. august 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, Nils Hagelskjær, John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Dorthe 

Borgkvist, Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Elli 

Riddersholm og Merete Milvertz  

Afbud: Lars Overballe, elevråd endnu ikke valgt 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

1. Præsentation af den nye bestyrelse. 

Formål: Præsentations af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. 

Fremgangsmåde: Bordet rundt. 

Tid: 15 minutter. 

Alle præsenterede sig selv 

2. Forretningsorden / valg af formand. 

Formål: Valg af formand iht. forretningsorden. 

Fremgangsmåde: Der vælges ved simpelt flertal formand ud fra de opstillede kandidater. 

Tid: 10 minutter. 

Formand: Michael Ammitzbøll valgt enstemmigt 

Næstformand: John Hahn Pedersen valgt 

 

3. Oplæg til kursus den nye bestyrelse. 

Formål: Oplæg til kursusaktivitet for den nye bestyrelse. 

Fremgangsmåde: Oplæg af Michael Ammitzbøll og efterfølgende drøftelse om kursusindhold 

i plenum. 

Tid: 30 minutter. 

Forslag fra formanden om en opstartsdag for hele bestyrelsen. Forslag at det bliver en lørdag 

med ”skole og forældre” som konsulent.  

På indholdssiden er der flere emnemuligheder. 

Formålet er at bestyrelsen får input sådan at den bliver velfungerende. 

Kommunen har også indkaldt til intromøde for bestyrelserne 7/10 19-21 med intro til 

bestyrelsearbejdet. Sendes ud via mail fra formanden -tilbagemelding til skolen (sekretær) og 

fælles tilmelding. 
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Beslutning: Der bruges en lørdag og formanden tager kontakt til ”Skole og forældre”. 

4. Forventningsafstemning. 

Formål: Igangsætning af dialog om forventninger til bestyrelsesarbejdet. 

Fremgangsmåde: Dialog i plenum. 

Tid: 45 minutter 

Dialog omkring medlemmernes egne forventninger til bestyrelsesarbejdet. Der skal også 

afsættes tid imellem møderne til bestyrelsesarbejde. 

Temaer og emner der vil være oplagte for skolebestyrelsen at tage fat på: 

Bevidst kommunationsstrategi - med stor opbakning til skolen fra bestyrelsen og forældre. En 

flydende kommunikation der er aftalt på forhånd, og således at bestyrelsen fremstår som en 

samlet enhed ud fra fælles grund. Tydeligt aftalt kommunikation - hvem og hvad kommer 

hvorfra. 

Hvordan får bestyrelsen dialog med forældrene? 

Skabe et fælles billede, der også viser hverdagen set fra personalets side.  

Hvordan kan forældrehjælp bruges til at støtte op om skolen – kan der laves arbejde, hjælpe til 

mm 

Principper opdateres. Både gamle skal opdateres og nye skal laves.  

Hensigtsmæssigt om bestyrelsens arbejde er så konkret som muligt.  

Der er fælles forståelse af, at der skal bruges tid mellem møderne. 

 

5. Årshjul i bestyrelsen. 

Formål: Gennemgang af årshjulet i bestyrelsen. 

Fremgangsmåde: Drøftelse i plenum. 

Tid: 30 minutter 

Hvor ofte skal vi afholde bestyrelsesmøder i det kommende år? 

Oplæg til nyt tidspunkt til afholdelse af møderne! 

Punkter til årshjulet, hvad skal vi arbejde med i det kommende år og evt. emner som kan 

bidrage til langsigtede mål for bestyrelsen.  

Forslaget til 4 driftsmøder (beslutningsmøder) – 6 temamøder (drøftelsesmøder) blev aftalt. 

Temamøder har afsæt i at nogen har forberedt et oplæg til møderne. SFOsforældreråd skal 

deltage i 2 møder - kunne godt være temamøder. 

Mødetidspunkt - 18.30-21 og på rullende dage. Udkast laves til næste møde den 24/9. 

Høringssvar udarbejdes på de nødvendige møder. 
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Suppleanterne kan ikke deltage i de ordinære møder, men kan indbydes til temamøderne. 

6. 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 afholdes ekstra bestyrelsesmøde 26/8 kl 18.30 omkring indstilling til ny pædagogisk 

leder. 

Dorthe Borgkvist er blevet valgt ind i FSAA 

Orientering om personaleændringer hen over sommeren. 

Åbent hus - rulledatoer og fordeling på måneder. Ledelsen lægger dem på nettet. 

Status på skolestart og reformen. Vi er kommet godt i gang med de nye elementer. 

Der afvikles forældremøder i øjeblikket – skolebestyrelsen er ikke inviteret med i år. 

Skolen deltager i skoleprojekter i enkelte klasser om: Elevinddragelse, læsning, lærerpraktik 

og børn i bevægelse. 

Til næste møde: Gennemgang og vurdering af forretningsordnen. 

Håndbog til skolebestyrelsen – Ledelsen undersøger. (fra skole og forældre) 

Lærernes dag 5/10 - formanden tager initiativ 

7. Rundvisning på skolen. 

Formål: Afslutning på mødet med kort rundvisning. 

Fremgangsmåde: Rundvisning ved Lars Mølgaard. 

Tid: 30 minutter 

- Nye forberedelsesfaciliteter på skolen besigtiget  


