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 Referat  

Den 10. december 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, John Hahn Pedersen, Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, 

Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Dorthe Borgkvist, Lars Overballe, Claus B. 

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

Afbud: Finn Hviid, Nils Hagelskjær og Merete Milvertz 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

37. 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. 

Godkendt – kommende møde er den 19. januar 2015 

38. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Torsdag og fredag afvikles juleturneringen, og dette er pt elevrådets fokus. 

39. Forlængelse af skolebestyrelsesmøderne. 

Formål: Forlængelse af møder med 1 time – tidsrummet rettes mod udvalgsarbejde eks principperne. 

Oplægget er at 3 medlemmer deltager i det forlængede tidsrum og fortsætter udvalgsarbejdet. 

Fremgangsmåde: Afstemning af punktet og afklaring på fremadrettet arbejdsgang. 

Tid: 10 minutter. 

Opbakning til punktet, og dette blev besluttet. 

Formanden udarbejder en turnusliste. Personalet inddrages efter aftale og behov. 

40. Information fra Skole & Forældres landsmøde. 

Formål: Information omkring landsmødet. 

Fremgangsmåde: Oplæg fra Dorthe Borgkvist. 

Tid: 10 minutter. 
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Godt møde. Ministeren fortalte om hvor langt arbejdet var med folkeskolereformen. Debat mellem – 

DLF, ELO, BUPL, KL – spændende. Workshop med 6 emner feks principper og 

undervisningsdifferentiering. Spændende at høre hvad andre arbejder med. Fællesspisning med 

underholdning og nattedrøftelser. 

Lørdagen var landsmødedag med drøftelser af vedtægtsjusteringer. Kampvalg om posterne, hvilket 

var godt. 

Et spændende landsmøde med god viden og god sparring. 

41. Tema: Principper.  

Formål: Udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende principper. 

Fremgangsmåde: Oplæg og efterfølgende drøftelse og spørgsmål. Oplag til dialog med udgangspunkt 

i skabelon for principarbejdet. (fra hjemmeopgave). 

Tid: 60 minutter. 

Drøftelse af den fælles forståelse af et princip, og hvilke principper der skal laves/opdateres. 

Drøftet at der skal være få og kun de mest nødvendige principper.  

Der skal være principper indenfor: undervisningens organisering, adgangen til at opfylde 

undervisningspligten ved at deltage i anden undervisning, samarbejdet mellem skole og hjem, 

underretning af hjemmet om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdes fordeling mellem 

personalet, fællesarrangementer for eleverne, skolefritidsordningens virksomhed. 

En konkret opbygning med følgende punkter blev drøftet: Formål (værdi), område, organisering og 

kvalitetssikring. 

Det blev aftalt at Michael og John vil udarbejde et afsæt med udgangspunkt i princippet om 

deltagelse i musik og elitesport.    

42. 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: 15 minutter. 

Underpunkter: 

a. Forretningsorden. 

b. Hvordan sikrer vi et konstruktivt samarbejde? 

Forretningsordnen drøftet.  

Mødet blev afbrudt under punkt 42 pga uenighed i bestyrelsen. Uenigheden omhandlede 

tiltrædelse af forretningsordnen og det medfølgende kodeks. 
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Dorthe V. Borgkvist udtrykte utilfredshed med forretningsordenens §4, stk. 1, vedr. frist for udsendelse af 

dagsorden til bestyrelsesmøderne.  

Med henblik på at være bedst muligt forberedt og påklædt til at tale forældrenes sag, gennemfører Dorthe 

dialog med de fora Dorthe er inviteret til, bl.a. forældregrupper, støttegruppen, FAAA samt skole og 

forældre, forud for hvert enkelt bestyrelsesmøde. Af denne årsag er det, ifølge Dorthe, utilstrækkeligt med en 

frist på tre dage. Dorthe mener fristen bør være minimum fem dage for tilsendelse og udgivelse på 

skoleportalen, og vil gerne have dette ført til referat. 

  

Derudover vil Dorthe gerne have ført til referat, at hun ønsker noteret i forretningsordenen at suppleanterne 

deltager i bestyrelsesmøderne. 

  

Dorthe Borgkvist vil også gerne have før til referat at hun ønsker at notere i forretningsordenen at ved afbud 

fra forældrerepræsentanterne skal suppleanterne inviteres, så forældre gruppen altid er fuldtalligt 

repræsenteret.. 

 

43. Den gode historie. 

Formål: Information om arbejdet i bestyrelsen. 

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

Tid: 5 minutter 

44. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

45. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

46. 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. 


