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 Referat 

Den 19. januar 2015 
 

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

Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Lars Overballe, Claus B. Sørensen, Finn Hviid, Nils Hagelskjær og 

Merete Milvertz 

Afbud: Dorthe Borgkvist, Tania Argot 9a og Luca lele Rasmussen 7b 

 Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

47. 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 godkendt. 

Referat godkendt.  

Mindretalsudtalelser til beslutninger skal skrives i referatet på mødet. Uenighed til beslutningen og 

kortfattet begrundelse kan tilføjes på mødet. 

Formanden vil gerne uddelegere ordstyrerrollen til næstformanden. Dette prøves. 

48. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Afbud fra elever 

49. Samarbejde i bestyrelsen. 

Formål: Punkt fra sidste gang!  

Afrunding af den uafsluttede dialog fra sidste møde. Underskrift af forretningsorden! 

Tid: 5 minutter. 

Der var uenighed om punktet på sidste møde. De fremmødte fastholdt forretningsordnens ordlyd. 

Forretningsordnen vedtaget og underskrevet. 

Underskrevet tavshedspligterklæringen. 



NÆSHØJSKOLEN 
BESTYRELSESMØDE 

 

Referat til bestyrelsesmøde Næshøjskolen 

2 

50. Tema: Økonomi. 

Formål: Information og oplæg omkring økonomi. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af status på regnskab 2014, samt budget 2015. Herefter drøftelse og 

beslutning af bestyrelsens prioriteringer til ledelsen. Udgangspunkt i tidligere års prioriteringer. 

Tid: 30 minutter. 

Foreløbigt regnskabs status 2014 og forslag til budget 2015 fremlagt og drøftet.  

Der skal forsat fokuseres på stram økonomistyring. Skolen overvejer om leasing af IT er fordelagtig.  

Prioritering i forhold til økonomi drøftet. Lejrskoler overvejes, det er dyrt men også godt - vurderes 

til kommende møde. Vedligeholdelse - området skal prioriteres, da dette har været nedprioriteret de 

sidste år. Øvrige prioriteter - som tidligere. 

Økonomi tages op igen i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 

Prioriteringer vedr lejrskole drøftes på kommende møde. 

 

51. Evaluering af folkeskolereform set fra forældresiden.  

Formål: Input til skoleledelsen til den videre planlægning på skolen. 

Fremgangsmåde: Overordnet debat om virkning af folkeskolereformen set med forældrebriller. Hvad 

må vi godt gøre mere af og hvad skal vi passe på at bevare? 

Tid: 15 minutter. 

Dagslængden: Den lange dag fungerer udmærket. Børnene er præget af, at lektietiden er sidst på 

dagen. Lektiecafeen er en blandet oplevelse. Børnene er trætte efter skoledagen. Stor forskel mellem 

årgangene. Generelt positiv oplevelse. Bekymring for om de svagere børn kan holde til den lange 

dag. I SFOen- gerne understøtte lidt mere fysiskspredning af børnene.  

Nye Fag: US=understøttende undervisning. Opleves som forlængelse af fag-fagene.  

Bevægelse: Børnene oplever ikke så meget bevægelse. Forældre hører ikke så meget om det. Må 

gerne ske usynligt integreret i timerne.  

Samarbejdstid - mellem forældre og skole: Ikke noget problem - gør det efter skolens behov. Vigtigt 

at gøre rammen kendt, for så accepterer arbejdsgiverne frihedsbehovet. Information om hverdagen - 

forskelle fra klasse til klasse.  

 

52. Kontorfællesskaber.  

Formål: Informationspunkt. 

Fremgangsmåde: Information om kontorfællesskab med dagtilbuddet.  

Tid: 60 minutter. 
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Adm. leder informerede om ændringerne på det administrative område. Med baggrund i en 

byrådsbeslutning, så skal sekretæren fra dagtilbuddet ansættes på skolen. Dagtilbudslederen flytter 

også tættere på skolen i samme forbindelse. Ændringerne planlægges i foråret og effektueres til 

sommer. Der er en positiv dialog mellem dagtilbud og skole om forandringerne.  

53. Kort info fra inspirationsaften. 

Formål: Informationspunkt.. 

Fremgangsmåde: Kort info fra deltagere i fra inspirationsaften ved Børn og Unge d. 15. januar. 

Tid: 5 minutter 

Bestyrelsen deltog med 5 personer. Spændende oplevelse. Der blev hørt om vigtigheden af  tidlig 

indsats og set på IT-redskaber til nye  læringsformer. ( FabLap og google education) 

Foredrag om tidlig indsats. Formidling af resultater fra forskningen, og disse viser vigtigheden af den 

tidlige indsats.  

54. 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. Ingen aftaler om historie. Overvejelser om der skal være et evalueringsmøde med forældre 

om reformen. 

55. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Orienteret om at ledelsen er i gang med et ledelsesforløb. 

Der bliver arbejdet med personalets APV. 

Informeret om at Merete har afsluttet sin diplomuddannelse i ledelse 

Skolen er startet på planlægningen af kommende skoleår 

 

56. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

Ingen nye mail til formanden 
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57. 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. 

Drøftet hvordan man kvitterer for modtagning af en mail. Der bør forventningsafstemmes på 

klassens forældremøde. 

Der er oplevet udfald på lyset rundt om skolen. Skriv til skolen hvis der observeres manglende lys. 

 

Næste møde: 

Ønske om drøftelse af kantinen. 

 

 


