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Referat  

Den 4. maj 2015 
 

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

Borgkvist, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Lise Lundgaard Jensen, Claus B. Sørensen, Finn 

Hviid og Nils Hagelskjær  

Afbud: Merete Milvertz, Elli Riddersholm, Luca lele Rasmussen 7b og Tania Argot 9a 

 Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

77. 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 

78. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Afbud fra elevrådet 

79. Skoleårets planlægning. 

Formål: Information! 

Fremgangsmåde: Information og status om skoleårets planlægning. 

Tid: 20 minutter. 

Orientering givet. Skolen ændres til afdelingsopdelt skole med en indskoling, mellemtrin og 

udskoling. Ændringer lavet for at styrke fagligheden. Skemaet opbygges i højere grad af moduler på 

2x45 min. På personalesiden sker der lidt ændringer med lærere der bliver pensoneret og andre der 

er blevet ansat. I den foreløbige fagfordeling er der en linjefagsdækning på ca 87%, hvilket er 

tilfredsstillende. Der planlægges på en måde således at toppen tages af arbejdspresset for den 

enkelte medarbejder - dvs lidt færre undervisningstimer og dermed bedre tid til forberedelse og 

løsning af andre opgaver. 

80. Udvikling af Harlev Kulturcenter 

Formål: Beslutning om mandat til skoleleder. 
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Fremgangsmåde: Information om møderne vedr. udviklingen af kulturhus Harlev og tildeling af 

mandat til skoleleder Lars Mølgård ifbm beslutninger på møderne der vedrører Næshøjskolen. 

Tid: 15 minutter. 

Skolen har deltaget i arbejdet med et nyt kulturcenter i Harlev. Orientering om projektet givet og 

skolebestyrelsen bakkede op om skolens fortsatte støtte til projektet. 

 

81. Principper. 

Formål: Udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende principper. 

Fremgangsmåde: Oplæg af sidst udarbejdede princip  

Drøftelse og kommentarer til fremlæggelsen. Dette bliver det sidste princip der udarbejdes i dette 

skoleår. Arbejdet genoptages efter sommerferien 

Tid: 30 minutter 

Udkast til nyt princip om ordensreglerne drøftet. Drøftelserne gav anledning til udvalget arbejder 

videre med forslaget til næste møde. 

82. Prioritering af høringssvar. 

Formål: Beslutning om omfang og afsætning af tid til høringssvar. 

Fremgangsmåde: Dialog om omfang af høringssvar fra bestyrelsen og evt. prioritering? 

Tid: 15 minutter 

Alt høringsmateriale udsendes og bestyrelsen eller formandskabet vurderer vigtigheden af 

høringssvaret i forhold til ekstraordinære møder el.lign. 

83. Beslutning om møderække for 2015-2016 

Formål: Beslutning om mødedatoer for det kommende skoleår. 

Fremgangsmåde: Fastlæggelse af mødedatoer. Rullende datoer? 

Tid: 5 minutter 

Aftale om kommende skolebestyrelsesmøderække: Der afholdes 10 møder, mødestart 18.30 og på 

rullende dage. Skoleledelsen kommer med datoforslag. 

84. Kommende translokationstale. 

Formål: Beslutning om afholdelse af tale af bestyrelsen til translokationen. 

Fremgangsmåde: Dialog og beslutning om hvem der afholder talen? 

Tid: 5 minutter 

Aftalt at Dorthe Borgkvist leverer en hilsen fra skolebestyrelsen. 

85. Fotografering af bestyrelsen. 
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Formål: Fotografering af bestyrelse til hjemmeside. 

Tid: 15 minutter 

Skolebestyrelsen fotograferet. 

86. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Der sker en pædagogisk sammenlægning på kommende 7. årgang. 

Der er ansat ny områdeleder for skolen. Dette er Berit Vinther. 

Der afholdes møde om læsning 7/5. 

Kommunen arbejder med borgerbudget i Harlev. 

Unge fylder i bybilledet i Harlev og dette bekymrer skolen 

Afgangsprøverne er i gang for 9. årgang 

Der afholdes emneuge og åben skole i uge 21 - emnet er naturfagligt 

87. Post til formanden. 

Formål: Information om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse og drøftelse af indkomne punkter. 

Tid: 10 minutter 

88. 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. 


