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Referat  

Den 17. juni 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 Merete Milvertz, Elli Riddersholm og Nils Hagelskjær  

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

  
 Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

89. 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 

90. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Elevrådet har afsluttet elevrådsåret og der er til sidste møde spist Pizza 

91. 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: 15 minutter 

Drøftet og godkendte med mindre rettelse. Arbejdsgruppen indskriver rettelserne og udsender 

princippet. 

Dorthe Borgkvist er uenig i ordvalget i forhold til hvordan forældre kontaktes.  

92. Årsberetning. 

Formål: Beslutning om tidspunkt for afholdelse! 



NÆSHØJSKOLEN 
BESTYRELSESMØDE 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde Næshøjskolen 

2 

Fremgangsmåde: Dialog. 

Oplæg til dialog: Afholdelse d. 11 august ifbm. statusmøde for ”skolereform år 2” 

Tid: 10 minutter. 

Opbakning til forslaget og datoen. I indbydelse lægges vægt på information om skolereformen år 2 

og årsberetning. Skolen laver indbydelse inden sommerferien 

Mødet afholdes tirsdag den 11/8 kl 19 - 20.30 

93. Høringssvar om skoleudbygningsprogram. 

Formål: Beslutning om udarbejdelse af høringssvar. 

Fremgangsmåde: Kort information og dialog  

Tid: 10 minutter. 

Skoleudbygningsprogrammet har ikke Harlev med i denne omgang. Høringen er ligeledes drøftet   i 

MED-udvalget og høringssvaret er et samlet svar fra skolen. I høringssvaret efterlyses de gamle 

RULL-projekter fra Harlev 

94. Forældreårgangsmøder. 

Formål: Beslutning om bestyrelsesdeltagelse. 

Fremgangsmåde: Kort dialog og beslutning om deltagelse? 

Tid: 10 minutter 

Skolebestyrelsen vil gerne deltage. LMØ laver plan med afsæt i egne børn klasse. 

95. Økonomi. 

Formål: Information om status på økonomi. 

Fremgangsmåde: Information fra ledelsen. 

Tid: 15 minutter 

Orientering givet. Der er sket mindre reduktioner pga lavere lønudviklingen og reguleringer som 

påvirker os.  

SFO er meget børneafhængig, ligesom 5/9 børnetallet er det for undervisningsdelen. 

Skoleårets renoveringer - gennemgået.  

96. Forsøgsprojekt. 

Formål: Beslutningspunkt. 

Fremgangsmåde: Information om forsøgsprojektet hvor Viborg frugt leverer gratis frugt til alle børn 

på skolen i kommende skoleår. 

Tid: 10 minutter 

Ja tak – der arbejdes videre med projektet. 
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97. Opstilling af ARLA automat. 

Formål: Beslutningspunkt. 

Fremgangsmåde: Information om opstilling af automat på skolen. 

Tid: 10 minutter 

Materialet gennemgået. Tilbuddet kan også benyttes af fritidsdelen og kan evt opfyldes i weekender. 

Skolen afprøver automatløsningen et prøveår. 

Sortiment aftales mellem skole og ARLA med afsæt i en sund linie. 

98. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Orientering om Harlev-dagen 21/8 – skolen deltager også 

Skoleårets planlægning er ved at falde på plads. Der er nu ansat nye personaler. Skemaer er ved at 

falde på plads. 

Område Silkeborgvej har fået ny områdechef – hun hedder Berit Vinther 

Forløbet om klassesammenlægningerne/ændringerne er nu gennemført efter principperne. 

Afslutningsdagene samles til torsdag/fredag med flytning, høvdingebold og afslutning i hallen. Begge 

dage slutter skolen 13.40 

Der er gennemført overleveringer på nye skolestartere. 

Der er særligt fokus på børnetallet i SFO-en  

Brugen af hallen har været udfordrende i forhold til skemalægningen. Skolen har timer frem til kl 

15.30 – og fritidsbrugere kommer i hallen fra kl 15 med den nuværende kommunale struktur. 

99. Post til formanden. 

Formål: Information om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse og drøftelse af indkomne punkter. 

- Softwarepolitik   Skolen er underlagt de kommunale rammer og aftaler på dette område. Nogle 

programmer kan tilgåes via elevernes UNI-login, medens det for andre ikke er muligt. PT 

arbejdes der med nye muligheder for fælles lagermuligheder ved feks GAFFE. Skolen må gerne 

trække på Finn fra bestyrelsen i forhold til problematikken.  

- Sorgberedskab Skolen har et sorgberedskab - henvendelsen giver dog anledning til at  revurdere 

materialet. Skolens psykolog benyttes på skolen til at klæde os på. Brevskriveren må gerne 

inddrages i arbejdet. Kontaktoplysninger på sorgberedskabet må gerne være en del af 

hjemmesiden med bla kontaktnumre. 

- Venteskur ved buslommen. Ønsket er fortsat relevant og løsning skal findes  
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Tid: 10 minutter 

100. 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. 

 

Henvendelse om mængden af vikartimer og indholdet af vikarplaner. Området tages med til 

forældremødet 11/8. Der er på skolen en lang tradition for gode vikarplaner, så det er et område 

hvor der er en god praksis – netop for at undgå spildtid. Vigtigt at forældrekredsen bliver informeret 

om de ændrede forhold med møder, kurser mv – med flere vikarer til følge  

Har eleverne tid nok til madpakkespisning? – Fortsat behov for opmærksomhed fra personalets side 

på problematikken og at det prioriteres 

Intern opmærksomhed i skolebestyrelsen på, at det kun er formanden der svarer på 

forældrehenvendelser. Aftalen fastholdes.  

Åbenthusdagene på nettet før sommerferien. 

Gammel skolemælksordning stopper - nyt procedure kommer fra Elli 

Skolebestyrelsesmøderne kommende skoleår: 27/8, 30/9, 27/10, 23/11, 14/12, 26/1, 24/2, 17/3, 30/5 

og 16/6 

Årsberetningen afholdes den 11/8 kl 19.Indeholdet er om skolebestyrelsesarbejdet og principperne. 

101. Fællesmiddag, smørrebrød 

God sommer og tak for i år. 


