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Dagsorden og referat Dato: 17.12.19 Tid: 18.00-21.00 Sted:  

Lokale 115 

Tøndervej  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 
 

I = informationspunkt,  
D = punkt til drøftelse,  

B = punkt til beslutning,  
H= høring 

Mødedeltagere:   

 
Forældrerepræsentanter 

Agnete Nørskov Nielsen, Anne-Mette Christiansen, Sisse Thrane, 
Maibritt Sand Nielsen, Martin Helt Brunsgaard, Nina Rasmussen, 

Elisabeth Gyvelgaard og Malene Bonde (suppleant) 
 

Elevrådsrepræsentanter: 
Emil 9.z og Mikkel 9.y 

 
Personalerepræsentanter 

Lone B. Larsen og Lotte Simonsen  
 

Ledelsesrepræsentanter 
Karina Lange (udskolingsleder) og Vibeke Domar (skoleleder) 

 

Referent: Karina Lange 
Ordstyrer: Martin Helt Brundsgaard 

Afbud: Lotte Simonsen, Emil 9.z og Mikkel 9.y 
 

Formål med mødet:   

Behandling af sager af relevans for 
skolebestyrelsen og skolebestyrelsens arbejde. 

Forbered: 

Læs dagsorden og bilag. 

Anvendelse af mødets resultat:   
Fastsættelse af principper og andre beslutninger 

Medbring:  
Dagsorden og bilag. 
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om skolens virksomhed.   

 

 Tidsplan Emne Formål med punktet 
(- hvad vil vi udrette?) 

Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 

1.  19:00-19:05 Godkendelse af 
referat fra sidst 

møde  
(B) 

Referat fra d. 25/11-19 godkendes 

og underskrives. 

I forlængelse af sidste mødes drøftelse 

omkring sund kost, drøftes hvorvidt 

usund kost kan forhindres blandt 8.-9. 

årgang. Der er skoler, som forbyder at 

usund kost tages med ind på skolen. 

Skolebestyrelsens holdning er, at det 

primært er en forældreopgave at guide 

deres barn/unge ift. kostvalget. 

Kostpolitikken er på vej rundt i skolens 

afdelinger.  

2.  19:05-19:15 Nyt fra eleverne 
(I) 

Orientering fra elevrådet. Vibeke Domar deltog i Elevrådsmøde d. 

16/12-19, hvor hun holdte oplæg 

vedrørende arbejdet med skolens 

værdier. Claus Møller Knudsen deltog 

også og dette for at tale om udbud og 

forespørgsel på varerne i skoleboden, 

samt om de fysiske forhold, som er 

blevet repareret pga. ødelæggelser.  

3.  19:15-19:30 Mødedatoer  

(I, D, B) 

Der er ikke fastsat datoer for 

skolebestyrelsesmøder fra januar 

Følgende datoer er fastlagt for 

januar 2020 til juni 2020: 
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2020 og frem til sommerferien. 

 

Skolebestyrelsen tager 

beslutning om: 

Mødedatoer for resten af skoleåret. 

Tirsdag d. 21. januar 

Tirsdag d. 18. februar 

Onsdag d. 18. marts 

Torsdag d. 16. april 

Mandag d. 11. maj 

Tirsdag d. 9. juni 

4.  19:30-19:40 Skolebestyrelses
seminar 2020 

(I, D) 

Der afholdes Skolebestyrelses-

seminar i 2020, hvor databehandling 

ift. bestyrelsers tilsynsopgave er på 

programmet.  

 

Skolebestyrelsen tager 

beslutning om: 

Deltagelse i seminaret. 

 

Bilag: 

- Invitation til Skolebestyrelses-

seminar (bilag 4.0) 

Skolebestyrelsen har nogle faste 

tilsynsopgaver i løbet af året, hvorfor 

det kunne være et godt forslag at 

deltage i dette seminar. Vibeke Domar 

har haft kontakt til kommunens 

analyseafdeling ift. at få nogle effektive 

og brugbare data at føre tilsyn ud fra. 

Agnete Nørskov Nielsen, Martin Helt 

Brunsgaard og Vibeke Domar vil gerne 

deltage i dette.  

 

 

5.  19:40-19:50 Fraværsbekendtg

ørelse 
(I) 

Med baggrund i en ny lovgivning ift. 

elevfravær, som træder i kraft pr. 

1/1-20, er der udarbejdet en 

rammebeskrivelse for 

Kongehøjskolens håndtering heraf.  

Skolebestyrelsens opgave er: 

At modtage orientering om 

Der er på Kongehøjskolen lavet en 

standardiseret procedure ift. 

håndteringen af den nye lovgivning 

omkring elevfravær. Der skal registreres 

for hele fraværsdage for 0.-6. årgang og 

fraværsdage og – lektioner i 7.-9. 

årgang. I Ressourceteamet vil 

elevfravær blive bearbejdet 4-6 gange 
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håndteringen af elevfravær. 

 

Bilag: 

- Rammebeskrivelse for 

håndtering af fravær (bilag 

5.0). 

årligt, og særskilt for 

Udskolingsafdelingen vil der derudover 

være en tættere og løbende opfølgning.  

6.  19:50-20:10 Skolebestyrelses
valg 2020 

(D, B) 

Idet Skolebestyrelsen ansøgte hos 

Skoleudvalget om forskudt valg, er 

der i foråret 2020 valg til 

Skolebestyrelsen. 

 

Skolebestyrelsen tager 

beslutning om: 

Handleplan for Skolebestyrelsesvalg. 

 

Bilag:  

- Ansøgning om indførsels af 

forskudt valg til 

Skolebestyrelsen maj 2020 

(bilag 6.0).  

 

Skoleforvaltningen har besluttet at der 

skal være en fælles handleplan for 

skolebestyrelsesvalg i Åbenrå 

Kommune. Den er endnu ikke 

tilgængelig.  

 

På Kongehøjskolen er der en vakant 

suppleantposition.  Kandidatur drøftes 

på skolebestyrelsesmødet i januar 2020. 

7.  20:10-20:15 Princip for Åben 

skole og 
Understøttende 

undervisning 

Der skal udarbejdes et princip for 

Åben skole og Understøttende 

undervisning.  

Martin Helt Bundsgaard, Lone B. Larsen 

og Karina Lange laver et udkast til et 

princip for Åben skole og 
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(I)  

Skolebestyrelsen opgave er: 

Modtage information om planen for 

udarbejdelse af princip for Åben 

skole.   

Understøttende undervisning, hvilket 

bearbejdes på et skolebestyrelsesmøde i 

det nye år.  

8.  20:15-20:45 Skolens hverdag  
(I) 

a) Budgetopfølgning 2019 

b) Personaledøgn d. 31/1-1/2-20 

c) Genforeningsuge 17 

d) Projekt ift. Nødvej 

e) UPV for 8. og 9. årgang 

a) Skolens afviklingsplan følges og man 

kommer ud af økonomiåret 2019 med et 

meget fornuftigt resultat.  

 

b) Døgnet bliver meget praksis-

orienteret, hvor der startes med 

teambuilding aktiviteter, hvorefter der 

arbejdes med læring og trivsel ud fra en 

styrkebaseret tilgang. Styrkeakademiet 

og Trivnu kommer lørdag og laver 

oplæg ift. at benytte den 

styrkebaserede tilgang i det 

pædagogiske arbejde med elever. 

Lørdag kl. 10:30 deltager nogle 

bestyrelsesmedlemmer i opsamlingen af 

personaledøgnet.  

 

Skolebestyrelsen vil gerne have en 

tilbagemelding på personaledøgnet, 

hvorfor det sættes på det først 

kommende møde herefter. Målingen på 

effekten af indsatsen omkring trivsel og 



Skolebestyrelsen  
 

 6 

læring vil komme til udtryk på flere 

måder, hvor nationaltrivselsmåling er én 

af dem. Denne effekt drøftes på et 

skolebestyrelsesmøde i juni 2020.  

 

c) Genforeningsudvalget har arbejdet 

med flere indgangsvinkler og aktiviteter 

for de forskellige afdelinger. Uge 17 vil 

have overskriften ”Alsang”, hvor 

musikken, sang og historierne er i 

fokus. Man har allieret sig med mange 

forskellige samarbejdspartnere i det 

sønderjyske og i Tyskland. Elisabeth 

Gyvelgaard deltager i 

genforeningsudvalgets næste møde med 

henblik på at hjælpe til med fundraising. 

 

d) Der er orienteret herom.  

 

e) Der er orienteret herom. Oplevelsen 

for både skolen og andre er, at der har 

været en del forvirring omkring UPV, 

idet vurderingen ikke kunne læses på 

Meebook, som først meldt ud til 

skolerne, der havde givet besked videre 

til forældrene. Der, hvor vurderingen så 

kunne læses på Meebook, var desværre 
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ikke så let at finde frem til, foruden at 

der var lidt forvirring om, hvordan den 

unge kunne foretage sig 

uddannelsesvalg. Forløbet har ligget 

uden for skolens handlekompetence, 

hvorfor skolen ikke er skyld i 

udfordringerne. 

9.  20.45-21.00 Evt.  -  

 


