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Referat 

Mandag den 17. juni 2019 

 
Deltagere: Peter Hvidgaard, Finn Hviid fra 19.00, Anton Rasmussen, Henrik Dalgaard, Martin Trærup, Lise 

Lundgaard Jensen, Gitte Jensen, Caroline Lund Kristensen 7a, Celine Møller Lund 8c, Claus B Sørensen og 

Lars Mølgaard 

Afbud: Lonnie Christensen, Chris Christoffersen, 

Dagsorden er udarbejdet af Peter Hvidgaard 

Sidste møde før sommerferien. Mødet indledes med et stykke smørrebrød. 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og godkendelse af referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, valg af ordstyrer og referat underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Ekstra punkt tilføjes dagsordenen – høringssvar vedr. ændringer til styrelsesvedtægten 

2.  Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering om elevrådet 

Tid: 5 minutter. 

Orientering givet. Dejligt at eleverne har deltaget i møderne. 

3.  Beslutning – Revideret forslag til princippet for klasseændringer. 

Formål:  Revidering af eksisterende princip. Endeligt revideret forslag udsendes inden mødet. 

Bilag: Revideret princip 

Tid: 10 minutter. 

Rettelserne motiveret – Enstemmigt vedtaget. Kommunikeres via ledelsens forældrebrev  

4.  Beslutning – Revideret forslag til princippet for trivsel og anti-mobning. Udsat fra sidste møde. 

Formål:  Revidering af eksisterende princip. Udvalget medbringer revideret forslag.  

Bilag: Forslag udsendes før mødet 

Tid: 10 minutter. 

Udsat 

5.  Beslutning – Revideret forslag til princip for frihed til eliteidræt og kommunalt støttet 

musikundervisning. 
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Formål:  Ledelsen udarbejder revideret forslag til princip for området. Forslaget drøftes og besluttes. 

Bilag: Forslag udsendes før mødet 

Tid: 10 minutter. 

Godkendt – Enstemmigt vedtaget 

6.  Årsafslutning af bestyrelsesåret – evaluering og punkter til kommende årshjul. 

Formål:  Skolebestyrelsen afslutter nu første års arbejde. Evaluering af arbejdsåret, og vurdering af 

indsatsen for kommende skoleår. 

Fremgangsmåde: Alle medlemmerne reflekterer over året – hvilke dele af arbejdet fungerede godt og 

hvilke dele bør vi tænke løst anderledes. Hvor gav bestyrelsens drøftelser mest energi. Drøftelse og 

input til næste års årshjul. 

Tid: 30 minutter. 

Bordet rundt. Godt bestyrelsesår, spændende nyt felt for forældre, som giver god indsigt, positiv tilgang fra 

alle, både nået meget og drømt om at kunne nå mere, godt samarbejde, gode drøftelser med plads til 

uenighed. 

Næste år prøves det at få revideret mange princippet. Dette udfra en skabelon med opstart – drøftelse – 

vedtagelse. Besøg af gæster fra hverdagen for at sætte flere ord på hvad der sker på skolen – dette som led i 

tilsynet. 

7.  Skolebestyrelsens møderække og forældremøderne august/sep 2019. 

Formål:  Beslutning om skolebestyrelsens møderække og rammesætning og plan for 

forældremøderne. Beslutning om det udsendte møderækkeforslag. Beslutning om fordelingen af 

forældremøderne og temaer til denne. 

Tid: 10 minutter. 

Det bliver et massivt år med mange principper. Faste punkter, temaer hvis der er plads. Nyt årshjul laves til 

mødet i august. 

Møderække: forslag godkendt. Der kan evt aflyses et møde hvis behov ikke skønnes.  

Forældremøder: LMØ laver plan – bestyrelsen vender hvem der deltager på hvilke årgange på mødet i 

august.  

7a. Ekstra høringssvarspunktet. 

Materialet sendt ud med en urimelig kort frist. Bestyrelsen ser det som positivt at mange beslutninger lægges 

ud til skolebestyrelserne.  

En kortere skoledag skal ses som et ønske om at øge kvaliteten – og ikke om at eleverne for tidligt fri. 

Urimelige arbejdsvilkår for bestyrelsen med den korte høringsfrist henover sommerferien. 

8.  Orientering/beslutning – Skoleårets planlægning. 

Formål:  Orientering om planlægningselementer for kommende skoleår. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse af stadet af planlægningen. 
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Tid: 10 minutter. 

Skemaerne er nu færdige og frigives onsdag. Der er mange vikartimer kommende år der læses internt – dette 

kommunikeres til forældrene, da det vurderes til at være en god løsning for undervisningen. Translokationen 

afholdes 26/6 kl 19 – bestyrelsen er velkommen. Fagfordelingen har fortsat mange opgaver hos den enkelte 

medarbejde, men ingen medarbejdere læser på årsbase mere end 27,5 lektion/ugen – den restende tid er til 

møder, forberedelse, kurser, pausetilsyn mmv. Folkeskolelovens ændring betyder at vi få en længere 

skoledag på alle årgange – dette da vi i dette skoleår har omlagt flere timer end loven giver mulighed for 

fremadrettet.  

------------------------- 

9.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen. 

Tid: 10 minutter. 

Skolens adm leder er stoppet pr 1/6 for at tiltræde andet job, dette betyder at den nye adm struktur er igangsat 

på skolen. Den nye adm leder har startet fint op på skolen. Der er i prøveperioden givet mange flotte 

karakterer – og det er en årgang der har ydet en flot indsats og scoret flot i forhold til forudsætningerne. Det 

er positivt at se at mange af skolens ordblinde elever har klaret sig flot til prøverne. Der er på det sidste 

fundet lattergaspatroner på skolens område – ledelsen tager det med i nyhedsbrev. 

 

10. Evt. 

Bestyrelsen har fået henvendelser vedr betaling for forældredeltagelsen til koncerten i foråret. Bestyrelsens 

bakker skolen op i vurderingen af løsningen. 

Tak for dette skoleår – god sommer til alle 

Input til næste møde: 

 


