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Referat  

Den 30. oktober 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, Nils Hagelskjær, John Hahn Pedersen, Gitte Damgaard, 

Birgitte Schrøder, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Lars Overballe, Merete 

Milvertz, Elli Riddersholm, Claus B. Sørensen, Tania Argot 9a og Luca lele Rasmussen 7b 

Afbud: Dorthe Borgkvist og Finn Hviid 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

18. Introduktion af bestyrelsen for elevrådsrepræsentanterne.  

Skolebestyrelsen byder velkommen til elevrådet og til pædagogisk leder Claus B Sørensen 

19. 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 referat godkendt 

20. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Orienterede om elevrådets arbejde. Elevrådet består af elever fra alle klasser fra 5. klasse. 

Elevrådet er ved at indrette lokale 40 til brug for elevrådet. Elevrådet fortæller, at 

multibanen er super god, og at det er godt med de mange forskellige aktivitetsmuligheder. 

Motionsdagen var god. Mange forskelligartede aktiviteter – selvom det ikke var en 

fællesdag. 

21. Køleskabe. 

Formål: Præcisering af regler omkring køleskabe i klasseværelser. 

Fremgangsmåde: Information fra ledelsen. Der udfærdiges afslutningsvis en udmelding fra 

bestyrelsen til forældre. 

Tid: 10 minutter. 

Drøftet. Der er ikke regler der hindrer køleskabe i klasserne, men udfordringer i forhold til 

energi og rengøring/oprydning. Det blev besluttet, at der udarbejdes et grundlag for, 
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hvordan et klasseforældreråd, kan have et køleskab klassen, og hvilke aftaler der forud skal 

laves med skolen. Skolebestyrelsen laver en formulering. 

22. Tema: Samarbejde i bestyrelsen. 

Formål: At sikre at der skabes et godt samarbejde og arbejdsmiljø for bestyrelsen på Næshøjskolen. 

Der skal skabes et forum og arbejdsmiljø, hvor bestyrelsen kan få igangsat konstruktive 

arbejdsprocesser, samt indgå i nødvendige diskussioner omkring skolens drift. 

Fremgangsmåde: Oplæg og efterfølgende drøftelse i plenum ud fra de enkelte underpunkter. 

Tid: 90 minutter 

Underpunkter til punkt 22: 

a. Forretningsorden. (John Hahn Pedersen) 

b. Detaljer til forretningsorden. Undersøgelsespunkt fra sidste møde. (John Hahn 

Pedersen). 

c. Kursus. (Michael Ammitzbøll) 

d. Årshjul/temapunkter på bestyrelsesmøder. 

e. Brug af suppleanter i bestyrelsen? 

f. Hvordan sikrer vi et konstruktivt samarbejde? 

Da der til mødet er indkommet et par sene afbud gensættes punktet med forretningsordnen 

på næste møde. Bestyrelsen vurderer punktet som værende så vigtigt, at det kræver 

deltagelse af en samlet bestyrelse, således at alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed 

for at argumentere for og imod forretningsordnen og kodekset. 

Tavshedspligten i skolebestyrelsen drøftet. Skole og forældre har beskrevet området og dette 

medsendes referatet. Området drøftes på kommende møde. Drøftet at der ikke skal 

diskuteres via mail jvf bestyrelsens kodeks og den tavshedspligt bestyrelsen er underlagt. 

Bestyrelsesmøderne er for bestyrelsen. Temaer er en del af årsplanen for bestyrelsen, og er 

en del af bestyrelsesmøderne. Eftersom skolebestyrelsesmøderne er lukkede møder 

indtræder suppleanterne kun efter forretningsordnens bestemmelser. 

Skolebestyrelseskurset. Det har ikke været muligt at finde en fælles dag til kurset, og 

formanden vil undersøge muligheden af, at kurset kan flyttes til de ordinære 

skolebestyrelsesmøder.   

23. Den gode historie. 

Formål: Igangsætning af løbende information om arbejdet i bestyrelsen. 

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

Tid: 5 minutter 

Drøftet 
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24. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Næshøjskolen har nu igen et helt ledelsesteam – og det er dejligt! 

Status på reformen – der bliver arbejdet godt og hårdt, men reformen presser på med 

arbejdsopgaver til alle. Der bliver fortsat øvet, og der er både gode oplevelser og 

udfordrende. 

Multibanen – der er nu lavet en formel samejeraftale mellem HIK og skolen 

Årets trivselsundersøgelse er gennemført – og i år elektronisk. Resultaterne er på vej ud til 

teamene. 

Næshøjskolen har nu igen lærerpraktikanter efter en årrække uden – og det er dejligt. 

Der gennemføres en ny APV-undersøgelse for personalet i øjeblikket – den laves pga de 

mange forandringer der sker i skolen. 

Skolens samlede økonomi ser stadig fornuftig ud. Det ser ud til, at vi får et mindre 

underskud pga stigende udgifter til løn, og fordi renoveringen af Marken er blevet dyrere 

end budgetteret. 

SFO-forældreråd. Der indkom ikke forældre til et nyt forældreråd, og det er derfor nedlagt. 

Arbejdet bliver en del af det almindelige skolebestyrelsesarbejde, hvilket allerede sker. 

Skolereformen har betydet vigende børnetal i SFO-en. Vi er mest udfordrede på 4. årgang. 

Motionsdagen blev dette år gennemført med afsæt i årgangene. Det gav en stor 

mangfoldighed, men betød også savnet af fællesskabet. Det vurderes 

fremadrettet.(Fællesskabet blev ligeledes efterspurgt af bestyrelsen) 

 

25. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

26. 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. 
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Ønske om og forståelse af hvad AKT kan. 

Indsigt i trivselsundersøgelsens resultater. 

Kantinen. Drøftelse af sortiment. 

Spørgsmål til SFO om kan/skal og info. Medtages når SFO er temapunkt. 

 


