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Referat 

Den 24. september 2014 
 

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

Damgaard, Birgitte Schrøder, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard 

Afbud: Lars Overballe, Dorthe Borgkvist, Merete Milvertz, Elli Riddersholm og elevrådet 

er endnu ikke valgt  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

8. Introduktion af bestyrelsen for elevrådsrepræsentanterne.  

Udsat til næste møde 

9. 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 og referater godkendt 

10. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Elevrådet skal på kursus kommende uge, og deltager på kommende møde. 

11. Forretningsorden. 

Formål: Gennemgang og dialog om indhold i forretningsorden og kodeks. 

Fremgangsmåde: Oplæg og efterfølgende drøftelse af indholdet 

Tid: 45 minutter. 

Formålet med punktet er ønsket om en fælles forståelse og enighed om det arbejde vi skal udføre i 

bestyrelsen. Ønsket om fælles fodslag for hele bestyrelsen, og i forhold det der arbejdes efter. Styrke 

bestyrelsesarbejdet og ønsket om at bestyrelsesarbejdet bliver mere effektivt.  

Ønsket er at bestyrelsens forum er fortroligt og åbent, således af bestyrelsen reelt kan fungere som 

sparringspartner. Derfor er der udarbejdet både en forretningsorden og et kodeks.  

Formanden ønsker også at styrke arbejdet mellem møderne. Arbejdet tager afsæt i et årshjul, samt at 

sikre en løbende evaluering af skolens principper. 
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Sikre en fleksibilitet i forhold til den konkrete mødedagsorden. Sikre at beslutningerne bliver mere 

tydelige. 

Kodekset er et bilag til forretningsordnen. Formålet er at sikre at bestyrelsen bliver fastholdt i de 

relevante beslutninger og udviser enighed. Sikre at bestyrelsen ikke reagerer på rygter. Styrke 

bestyrelsens interne relationer. Få styrke bestyrelsens kommunikation, og at sikre at det er 

bestyrelsen der udtaler sig.  

Forretningsordnen og kodekset gennemgået og drøftet. 

Enkelte til rettelser lavet. 

Punktet tages på næste møde og vedtages derefter. 

12. Information om lørdagskursus. 

Formål: Status på kursus. 

Fremgangsmåde: Oplæg fra Michael Ammitzbøll og efterfølgende drøftelse i plenum om videre 

forløb. 

Tid: 20 minutter 

Formanden har undersøgt mulighederne. En konsulent kontakter formanden for endeligt indhold. 

Sted og dato skal aftales. 

Deltagerkredsen drøftet og det blev besluttet at deltagerkredsen er bestyrelsen og ledelsen.  

Indholdet af dagen bliver med: Oplæg om bestyrelsens driftsopgaver, principarbejdet og styrkelse af 

forældresamarbejdet. 

Følgende dater i spil: 25/10, 1/11 og 8/11 mellem 9-16 Gitte laver doodle. 

Sted afhænger af datoen. 

 

13. Deltagelse i Skolebestyrelsernes dag d. 7. oktober. 

Formål: Tilbagemelding om hvem der deltager. 

Fremgangsmåde: Dialog om tema på mødet i sammenspil med eget kursus. 

Tid: 15 minutter 

Birgitte og Lars M deltager (og måske Michael) 

Skolen tilmelder 

14. Den gode historie. 

Formål: Igangsætning af løbende information om arbejdet i bestyrelsen. 

Fremgangsmåde: Aftale om indhold og udarbejdelse af ”den gode historie” fra hvert 

bestyrelsesmøde. 

Tid: 10 minutter 
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Ønske om at bestyrelsen udmelder fælles gode historier til forældrekredsen.  

Første historie kan omhandle forretningsordnen og kodekset og hvordan vi kan gøre 

bestyrelsesarbejdet mere åbent - nu hvor bestyrelsesmøderne er blevet lukket. 

Gitte laver udkast og sender til formanden. 

Hjemmesiden skal opdateres snarest. 

Skolen undersøger muligheden for at formanden kan uploade bilag til hjemmesiden. 

Det undersøges også hvor meget man kan se på APPen i forhold til PCløsningen. 

15. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Ny pæd leder - Claus starter 1/10 

Forældremøderne er nu færdige - gode møder. Der blev drøftet bla spisetid til eleverne og 

lektiecafemodeller 

Nyt  fag på vej - Håndværk og design - betyder nok mindre ombygning 

Marken er nu næsten færdig 

SFO 4 årgang - her kan vi mærke udmeldinger, men vi forsøger at fastholde godt tilbud 

Det ser ikke ud til der bliver valgt et SFO forældreråd - dette vil skubbe arbejdet tilbage til 

skolebestyrelsen 

16. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

Ikke noget til formanden 

17. 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. 

Køleskabe i klasserne. Drøftet på forældremøder. Skolen informerede om, at det ikke er køleskabe i 

klasseren af hensyn til både strøm og rengøring. Bestyrelsen undersøger mulighederne og det drøftes 

igen 
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Hjemmeside - behov for opdatering. 

Elevplaner - der er en ny forenklet planer på vej. Der er stadig disp til den nuværende skabelon i 

2014/15 -  med et fremadrettet perspektiv. 

Lærernes dag (er en søndag) Michael køber kagen og afleverer fredag den 3/10 kl 11.40. 

Møderækken udsendt af formanden. De kommende tema er - gennemgang af de nuværende 

principper.  

Mobningsforedrag - ja tak. Vi lægger linket ud til forældre. Personalerummet benyttes. Skolen 

arrangerer -  Martin er ordstyrer. Personalet er inviteret. Tirsdag den 30/9 

NH melder ud til lærerne - Martin laver til forældrene. LMØ står for lokalet 

 

  

 

 


