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Referat 

Den 3. maj 2016 

 

Deltagere: John Hahn Pedersen, Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, Finn Hviid, Ulla Anette Ulrich 

Andersen, Dorthe Borgkvist, Michael Ammitzbøll, Lise Lundgaard Jensen, Claus B. Sørensen, 

Merete Milvertz, Luca Iele 8b og Joakim Rosenfeldt 8a  

Afbud: Nils Hagelskjær, Lars Mølgaard og Matthias Alexander Hjort 7b  

Dagsorden er udarbejdet af John Hahn Pedersen 

143. Godkendelse af dagorden og referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordnen godkendes og at referatet godkendes og underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat. Procedure i forhold til indsigelse til referat. 

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden og referat godkendt. Et medlem ønskede ikke at underskrive referatet. 

Bestyrelsen besluttede at ændre proceduren således at referatet er et beslutningsreferat. 

144. Orienteringspunkt - Nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 5 minutter. 

Orientering givet. 

145. Temadrøftelse – Udarbejdelse af princip omkring skole/hjem samarbejder. 

Formål: Drøftelse og bearbejdelse af indholdet af princippet om skole/hjem samarbejdet. 

Fremgangsmåde: Fælles drøftelse med afsæt i de medbragte prioriteringspunkter og Dorthes forslag 

fra sidste møde.  

Medbragte forslag grupperes og drøftes. Sammenholdes med Dorthes forslag 

Drøftelse og beslutning om næste skridt. 

Tid: 50 minutter. 

Drøftet. Gitte og Birgitte udarbejder forslag til næste møde. 

146. Tilsynspunkt - læsehandlingsplanen. 

Formål: Vurdering af læsehandleplanen i forhold til evt. Revurdering. 

Fremgangsmåde: Ledelsen fremlægger læsehandlingsplanens brug og forventning til opdatering.  
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Skolebestyrelsens anbefaling 

Tid: 10 minutter 

Læsehandlingsplanen sættes på bestyrelsen årshjul for 2016/17.  

147. Beslutning af fremgangsmåde i forhold til suppleringsvalg. 

Formål: Beslutning om hvorledes suppleringsvalget skal ske. 

Fremgangsmåde: Drøftelse og beslutning af indholdet af procedure for suppleringsvalget.  

Sagsfremstilling: Skolebestyrelsen ser ud til at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke har børn på skolen efter 

sommerferien. Skolebestyrelsen har tidligere brugt de opstillede suppleanter. Skolebestyrelsen skal 

derfor udarbejde en procedure for suppleringsvalg og hvorledes valget skal gennemføres. Valget kan 

gennemføres via valg på opstillingsmøde eller med elektronisk afstemning. Formanden anbefaler en 

elektronisk valgproces. 

Bilag: Bilag med uddrag af styrelsesvedtægt og forslag til procesplan 

Tid: 20 minutter. 

Vedtaget at der arbejdes videre med et elektronisk valg. 

148. Drøftelse af næste års møderække. 

Formål: Drøftelse af brugen af kommende års møderække og antal. 

Fremgangsmåde: formanden kommer med oplæg til skolebestyrelsens mødeplanlægning.  

Tid: 15 minutter. 

Besluttet at der afholdes 10 årlige møder, hvoraf 6 af disse er temamøder.  

149. Tema – SFO tilpasning jvf. Folkeskolereformens konsekvens for børnetallet. 

Formål: Orientere om SFOens løsninger og organisering med det mandskabsantal der fremadrettet 

vil være i SFOen. 

Fremgangsmåde: Ledelsen orienterer. 

Tid: 15 minutter. 

Orientering givet. 

150. Invitation til dialogmødet den 19/5. 

Formål: Tilmelding til dialogmødet med rådmanden 19/5. 

Tid: 5 minutter 

Lars Mølgaard og Dorthe Borgkvist deltager.  

Pause og vi siger farvel til elevrepræsentanterne 

151. Orientering om skolens økonomi. 
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Formål: Orientering om udfordringen i skolens økonomiske ramme og betydningen i forhold til 

planlægningen af undervisningen og opgaver.  

Fremgangsmåde: Ledelsen orienterer. 

Tid: 10 minutter 

Orientering givet. 

152. Orientering om skoleårets planlægning. 

Formål: Orientering og status i planlægningen.  

Fremgangsmåde: Ledelsen orienterer. 

Tid: 10 minutter 

Orientering givet. 

141. Post til formanden. 

Formål: Information om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse og drøftelse af indkomne punkter. 

Tid: 5 minutter 

Indkommen post gennemgået.  

142. 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. 

Ønsker til næste dagsorden: 

 Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 Lovgivning ved brandsyn og opsynspligt 

  


