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 Referat  

Den 26. februar 2015 
 

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

Borgkvist, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Lars Overballe, Claus B. Sørensen, Finn Hviid, 

Nils Hagelskjær, Luca lele Rasmussen 7b og Merete Milvertz 

Afbud: Tania Argot 9a 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

59. 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 og referat underskrevet.  

60. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Elevrådet har afholdt fastelavn for 0-3 årgang med tøndeslagning. Et meget vellykket arrangement, 

hvor der blev udnævnt kattekonger og dronninger i alle klasser. Klasserne havde selv pyntet klassens 

tønde. 

 Elevrådet er blevet inviteret til deltagelse i inspirationsprocessen vedr. Harlev Multihus. 

61. Drøftelse af kantine. 

Formål: Information og dialogpunkt!  

Information om kantine samt drøftelse om udvalg af mad og drikkevarer i kantine. 

Tid: 20 minutter. 

Kort fællesvurdering af området med henblik på en senere temadrøftelse. Dilemma mellem hvor 

restriktivt kantinen skal drives set i lyset af rammerne for fødselsdage på skolen og skolens 

sukkerpolitik. Hvordan understøtter vi det sunde uden at være for restriktive? 

Boden er i øjeblikket ca 60% økologisk. Madplanen kan ses på intra. Kostrådene fra B&U følges. 

Der er salatbar. Det meste af brødet er hjemmebagt.  

Tages på et senere møde, hvor sammenhængen med økonomien også medtænkes. 
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Der informeres nu om økologi, hjemmebagt og sundhed til forældregruppen  

62. Tema: Økonomi. 

Formål: Beslutningspunkt omkring økonomi. 

Fremgangsmåde:  

Lejerskole drøftes iht. referat fra sidste møde. Info/oplæg fra Lars Mølgård. 

It udstyr – fremtidig leasing. Info/oplæg fra Lars Mølgård. 

Tid: 30 minutter. 

Skolens anbefaling er at der pt ikke genindføres lejrskoler pga den samlede økonomi. Dette bakkes 

op af bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til at forældrerådene i samarbejde med klassens lærere laver 

overnatning med klassen. 

Leasing af IT-udstyr for at udjævne den økonomiske udgift. Opbakning til skolens vurdering af at 

lease IT-udstyr. Det anbefales at området afprøves, således at det kan vurderes om arrangementet  

fungerer. 

63. Information vedr. snekonflikt.  

Formål: Informationspunkt. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgård? 

Tid: 15 minutter. 

Selvom skolen dette år har lukket for den fælles sne-leg i frikvartererne, så har vi også i år oplevet en 

situation hvor sne-legen udviklede sig til overgreb.  Skolen har gennem årene oplevet at disse særlige 

situationer bliver mere alvorlige, hvorfor sne-legen også blev lukket ned i frikvartersregi. 

Skolen var i dialog med skadeslidte familie, men episoden blev vanskeliggjort af at den aggressive 

part ikke er elev på skolen. 

Skolen tager på alle måder  afstand fra denne type overgreb, og kan derfor ikke understøtte en sne-

leg der ikke sker i styrede rammer.  

64. Lokal udviklingsplan 2015.  

Formål: Informationspunkt. 

Fremgangsmåde: Præsentation af den lokale udviklingsplan af Lars Mølgård.  

Tid: 20 minutter. 

Skolens lokale udviklingsplan gennemgået. På områdeniveau er der fokus på relationel koordinering 

og forebyggelsestrekanten. På skoleniveau er det faglighed, kommunikation og arbejdsmiljø. 

65. Principper. 

Formål: Udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende principper. 

Fremgangsmåde: Oplæg af udarbejdelse af princip for deltagelse i musik og elitesport og 

efterfølgende drøftelse og kommentarer. 
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Beslutning om det næste princip der skal udarbejdes og hvilke bestyrelsesmedlemmer der varetager 

opgaven til næste bestyrelsesmøde. 

Tid: 45 minutter 

Martin og Michael fremlagde forslag om princip for deltagelse i musik og elitesport. Forslaget blev 

drøftet og godkendt. 

Der udarbejdes en fælles skabelon til opsætning af principper. 

Fremadrettet skal et forslag udsendes forud for mødet, således at det kan endeligt godkendes på 

mødet. 

Næste princip er vedr klassesammenlægninger. John og Gitte laver udkast  

66. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Sejlcenteret Dakbjerg overgår til sejlaktiviteterne på havnen. Dette betyder at skolens deltagelse i 

sejlcenteret bliver ændret. 

Der er i øjeblikket opmærksomhed på en gruppe unge i bymiljøet der udviser en uhensigtsmæssig 

adfærd. 

Skoleårets planlægning er i gang. Der er opmærksomhed på elevtal og sikring af en god planproces. 

Ledelsen er ved at ændre opgavefordelingen. Dette betyder bla. at SFO-leder Merete Milvertz får ny 

arbejdstitel og arbejdsområde. Merete bliver pædagogisk indskolingsleder, og vil udover SFOen 

have ansvaret for børnesagerne i 0-3 klasse. 

Høringssvarene om kvalitetsrapporten og ungemiljøet er afsendt. 

Lars Overballe stopper på skolen pr 1/3 for at gå på efterløn. Skolebestyrelsen takkede for 

samarbejdet og gav Lars O en blomst med på vejen. Fra næste skolebestyrelsesmøde deltager Lise 

Lundgaard Jensen. 

 

67. Post til formanden. 

Formål: Information fra formanden om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

 

68. Eventuelt 

Formål: Information og gennemgang af indkomne punkter. 
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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. 

Ønsker til hjemmesiden: forretningsordnen, mødekalenderen og årsberetningen på 

skolebestyrelsessiden. 

Er det muligt at lave en anden printerløsning til skolens afsluttende prøver? Skolen 

undersøger, men har pt ikke kunnet. 

Parkeringsproblemer om morgnen. Mange forældre stander og sætter børn af på meget 

uhensigtsmæssige steder. Tiltag for løsning af problemet efterlyses. Der kommunikeres om 

problemstillingen nu. 

 


