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Referat  

Den 18. november 2014 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

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

Birgitte Schrøder, Martin Lyngby Hansen (fra kl. 19), Lars Mølgaard, Finn Hviid, Elli 

Riddersholm, Tania Argot 9a og Luca lele Rasmussen 7b 

Afbud: Dorthe Borgkvist, Lars Overballe, Claus B. Sørensen og Merete Milvertz 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

27. 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. 

Referat og dagsorden godkendt. Punkt 31 fremrykkes og der indkom punkter til evt.  

28. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Elevrådet har lige holdt møde. På mødet blev julefodboldturneringen planlagt. Turneringen sker 11-

12/12. Den ene dag er for mellemtrinnet og den anden de ældste. Regler, opgavefordelingen blev 

drøftet på elevrådsmødet. Holdene spillet udklædte og hele klassen bakker deres hold op. 

Luca har været til møde i ungebyrådet. Han fortalte om oplevelsen, og at det var spændende arbejde. 

Skolebestyrelsen opfordrede til, at elevrådet også vender folkeskolereformen på deres møder. 

29. Trivselsundersøgelse 

Formål: Gennemgang. 

Fremgangsmåde: Overordnet information og dialog om trivselsundersøgelse. Bilag udsendt med 

dagsorden 

Tid: 15 minutter. 

Det udsendte bilag drøftet. Der blev lavet nedslag på enkelte spørgsmål – bla at der i overbygningen 

ikke opleves mobning, at der er mange elever – i alle aldersgrupper – der er trætte om morgnen, at 
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alle de yngste oplever at have venner i skolen, at mange af de ældste ikke bevæger sig så meget som 

de gerne vil, og at det ikke er alle elever der synes de har haft seksualundervisning. 

Trivselsundersøgelsens resultater bliver drøftet på årgangene og vurderes i forhold til særlige tiltag. 

Spørgeskemaet var i år elektronisk. Dette var en udfordring for de yngste elever pga login kode. 

30. Skole & forældre. 

Formål: Information om deltagelse fra skole & forældre i bestyrelsesarbejdet. 

Fremgangsmåde: Information om fremadrettet forløb af Michael Ammitzbøll. 

Tid: 15 minutter. 

Formanden har været i dialog med konsulent fra Skole og Forældre om hvordan de kan understøtte 

bestyrelsesarbejdet hos os. Konsulenten ville undersøge nærmere og melder tilbage til formanden. 

31. Tema: Information om AKT.  

Formål: Gennemgang af opbygningen af AKT herunder visitering og arbejdet med AKT på 

Næshøjskolen 

Fremgangsmåde: Oplæg og efterfølgende drøftelse og spørgsmål. 

Tid: 60 minutter. 

Jenny fra AKT var indkaldt til punktet og redegjorde for AKT arbejdet på Næshøjskolen. At AKT 

arbejder på at blive overflødige, at AKT støtter inkluderende refleksive læringsprocesser i teamet, at 

AKT arbejder som ressourceteam under ledelsen og at AKT understøtter inklusionsarbejdet. 

AKT arbejder med en akutfunktion – afhjælpe og løse opståede problematikker. 

Understøttende tiltag – hvor AKT iværksætter indsatser på skolen som forebyggende og foregribende 

i tråd med skolens udvikling. 

Etablering af målrettet periode-kursushold for læringsstrategier. 

Godt oplæg der affødte mange spørgsmål og megen ros for arbejdet i AKT. 

32. Tema: Samarbejde i bestyrelsen. 

Formål: Punktet kommer på igen grundet manglende deltagelse på sidste møde!  

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: Drøftelse i plenum. 

Tid: 30 minutter 

Underpunkter: 

a. Forretningsorden. 

b. Hvordan sikrer vi et konstruktivt samarbejde? 
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Punktet udsat, da der var afbud på forældresiden i skolebestyrelsen. 

33. Den gode historie. 

Formål: Information om arbejdet i bestyrelsen. 

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

Tid: 5 minutter 

Drøftet og aftalt at Michael og Gitte samler op på den ”gode historie” fra bestyrelsen denne gang. 

34. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Efteråret betyder mere sygdom på skolen, men skolen oplever ikke sygebilledet hænger sammen med 

folkeskolereformen. 

Indskrivningen til kommende skoleår er i gang. Der indkaldes til møde med forældrene primo 

december.  

Skolen søger i øjeblikket en barselsvikar til mellemtrinnet. 

Skolen ændrer snereglerne. Fremover er snekampe ikke længere tilladt i frikvartererne, da der ofte 

opstår utilsigtede situationer. Sneen kan derimod benyttes i forbindelse med undervisningen som 

aktivitet. Skolen informerer ud til elever og forældre om ændringen. 

Der er lige afholdt fritidsbrugermøde. Der er et godt samarbejde med fritidsbrugerne. 

Da der ikke meldte sig kandidater til et SFO-forældreråd overgår arbejdet til skolebestyrelsen. SFO 

sættes på dagsordnen som tema. 

35. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

Der er ikke indkommet post til formanden. 

36. 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. 

Info – der bliver afholdt borgermøde om hal2 planerne i januar 15. 
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Forslag til videre bearbejdning: 

At skolebestyrelsesmøderne forlænges med 1 time – tidsrummet rettes mod udvalgsarbejde eks 

principperne. 

At skolebestyrelsen evaluerer reformen med en dialog med lærere og andre forældre. 

At bestyrelsesmedlemmerne på intra fremstår med billede og en lille tekst i forhold til hvem man er. 

Hjemmesiden – udlugning af gammelt materiale og finde mangler. Dette kunne gennemgås konkret 

på et møde. Skolebestyrelses rettigheder til hjemmesiden – tiltag så større smidighed opnås. Adm 

leder undersøger. 

 

Aftaler til næste møde: 

Alle har til hjemmeopgave at finde principper, der kan udgøre en skabelon for principarbejdet. 

Følgende link kan benyttes: 

  

http://www.foraeldrefiduser.dk/sites/default/files/Fra%20princip%20til%20praksis.pdf#page1 
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