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Referat fra beslutningsmøde 

Den 25. oktober 2016 

 

Deltagere: Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, Finn Hviid, Ulla Anette Ulrich Andersen, Dorthe 

Borgkvist, Jesper Bennedsgaard, Luca Iele 9b, Lise Lundgaard Jensen, Nils Hagelskjær, Claus B. 

Sørensen, Merete Milvertz og Lars Mølgaard   

Afbud: Tina Mikkelsen 

Dagsorden er udarbejdet af Gitte Damgaard 

181. Godkendelse af dagorden og referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, og at referatet godkendes og underskrives. 

Sagsbehandling: Der er indkommet forslag til punkter vedr. tilsyn. Disse punkter udsættes og 

vurderes sammen med temadrøftelsen om tilsyn. Der er også indkommet forslag om punkter der ikke ligger 

inden for skolebestyrelsens kompetencer, hvorfor disse ikke dagsordensættes. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Dagsordenen godkendt efter drøftelse. Der er ikke referat fra sidste temamøde som rummede et kursus. 

Dorthe Borgkvist ønskede følgende afvigende opfattelse ført til protokol: 

Dorthe Borgkvist er uenig i, at de af hende indsendte punkter ikke er medtaget på dagsordenen, og at 
forretningsordenen ikke er overholdt. Dorthe Borgkvist kan ikke godkende dagsordenen.  

 

182. Beslutningspunkt - Valg af ordstyrer. 

Formål: Formanden ønsker at der er en ordstyrer til møderne. 

Fremgangsmåde: Forslag og valg af ordstyrer. 

Tid: 5 minutter. 

Birgitte foreslået som ordstyrer og valgt. 

 

183. Beslutningspunkt – Nummerering af punkter på dagsordenen. 

Formål: Ændring af nummerering af dagsordenens punkter. 

Fremstilling: Punkterne på dagsordenen er fortløbende nummereret fra hver skolebestyrelsesperiode. 

Dette punkt er derfor nr. 183. Der indstilles til ændring således at nummereringen starter ved nr. 1 til 

alle møder. Der er ikke beskrevet noget om denne nummerering i hverken skolebestyrelsens 

forretningsorden eller styrelsesvedtægten.  
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Fremgangsmåde: Beslutning 

Tid: 5 minutter. 

Ændringsforslaget vedtaget med stemmerne 8 mod 1 

 

184. Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering fra elevrådet. 

Fremgangsmåde: Elevrådet fortæller 

Tid: 5 minutter. 

Ikke noget møde siden sidst. Arbejder på etablering af et udskolingslokale.  

Luca er valgt til ungebyrådet.  

 

185. Orienteringspunkt – Status på skolens økonomi. 

Formål: Orientering om skolens oktober regnskab. 

Fremgangsmåde: Skolens administrative leder fremlægger status efter 3. kvartal.  

Tid: 15 minutter. 

Orientering givet. 

 

186. Drøftelse – Samarbejdet i bestyrelsen. 

Formål: Orientering fra formanden omkring forretningsordenen, samarbejdet og brugen af Facebook, 

samt drøftelse af hvordan vi kan styrk samarbejdet i bestyrelsen. 

Fremgangsmåde: Formanden orienterer og bestyrelsen kommer med forslag om, hvordan 

samarbejdet kan styrkes. Ideer til styrkelse af samarbejdet drøftes. 

Tid: 30 minutter 

Drøftet 

 

187. Drøftelse -  Evaluering af skolebestyrelseskurset afholdt 28/9 2016, samt drøftelse af hvilke 

temaer bestyrelsen gerne vil arbejde med. 

Formål: Evaluering af kurset og drøftelse af temaer. 

Forberedelse: 1) Medbring 3 ting du tog med dig fra kurset. 2) Hvilke ideer vil du gerne arbejde med 

det kommende år? 

Fremgangsmåde: Medlemmerne fremlægger det de tog med sig fra kurset, og gerne vil arbejde med. 

Dette drøftes i fællesskab.  
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Tid: 30 minutter. 

Evalueringen af kurset. Ideer medtænkes i årsplanen. 

 

188. Beslutningspunkt – DropMob – skal skolen tilmelde sig? 

Formål: Beslutning om bestyrelsen skal ansøge om deltagelse i DropMob kurset. 

Fremgangsmåde: Kurset tilbydes bestyrelser i jan/feb 2017. Beslutning om skolen skal ansøge.  

Tid: 10 minutter 

Besluttet at skolen søger om deltagelse i projektet. 

 

189. Beslutningspunkt – Kommunikation fra skolebestyrelsen til forældrene. 

Formål: Beslutning om der skal være information fra skolebestyrelsen til forældrene.  

Fremstilling: Drøftelse og beslutning om skolebestyrelsen skal udsende skolebestyrelsesinformation 

flere gange i løbet af skoleåret.  

Fremgangsmåde: Drøftelse og beslutning. 

Tid:  20 minutter. 

Beslutning - Der udsendes lejlighedsvis en god historie. 

 

190. Orientering – Der afholdes dialogmøde 21. november 2016 kl 17-19. 

Formål: Aftale om deltagelse i dialogmødet. 

Fremgangsmåde:  

Tid:  5 minutter. 

Skole deltager med: Dorthe B, Jesper, Gitte og Lars M. 

Hvis flere vil med kontakt LMØ. 

 

191. Evt. 

Efterspørgsel af om der kommer en fotobog til alle iår. 

Næste møde: 

Temamøde. Drøftelse af tilsynsopgaven. Læs til dette møde pjecen ”Tilsyn i skolen” 

Indkomne tilsynspunkter vurderes i forbindelse med dette møde. 

Mødet slut 21.08 


