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Referat 
Dato: 17.12  2018 Tid: 18.00-21.00 

(smørrebrød) 

 

Sted: Mødelokale 

115 på Tøndervej 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

i = informationspunkt, d = punkt til drøftelse, b = 

punkt til beslutning, h= høring 

Mødedeltagere:   

Forældrerepræsentanter 

Agnete Nørskov Nielsen, Anne-Mette Christiansen, Betina Christensen, Sisse 

Thrane, Maibritt Sand Nielsen, Martin Helt Brunsgaard, Nina Rasmussen 

Elisabeth Gyvelgaard Bojtang (1.supp) Malene Bonde (2. supp) 

Elevrådsrepræsentanter: 

Magnus Kjær (Elevrådsformand) 

Lykke Andreasen (Elevrådsnæstformand) 

Personalerepræsentanter 

Lone B. Larsen, Martin Bonde, Lotte Simonsen (supp.) 

Ledelsesrepræsentanter 

Andrea P. Mastrup, Vibeke Domar Fischer 

 

Referent: Andrea P. Mastrup 

Ordstyrer: Sisse Thrane 

Afbud: Lykke Andreasen elevrådsrep., Malene Bonde, Lotte Simonsen 

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 om 

skolens virksomhed.   

Medbring:  

Dagsorden og bilag.  

 

 
Tidsplan Emne 

Formål med punktet 

(- hvad vil vi udrette?) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  18.00-

18.10 

Skolebestyrelsen 

sammensætning 

Betina ønsker at træde ud af skolebestyrelsen d.d.1. 

supp. Indkaldes som ordinært medlem. 

Elisabeth træder ind som menigt 

bestyrelsesmedlem i stedet for Betina. 
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 fremadrettet 

(b) 

Martin Bonde indtræder som 

medarbejderrepræsentant i stedet for Henning 

Jessen (kons. Afdelingsleder) 

2.  18.10-

18.15 

 

Referat (b) Godkendelse af referat fra sidst møde (b) Godkendt. 

 

Opklaring af hvem der skal skrive til 

kommunen om lysforholdende på p-

pladsen på DMV.  

 

Vibeke undersøger, om der ligger noget 

på skrift fra politiet omkring 

lysforholdene. 

 

Der kan i referatet fremhæves, at der er 

begejstring for at vi har vores egen 

rengøring. 

3.  18.15-

18.30 

 

Nyt fra eleverne, (i) Orientering fra elevrådet Der er i elevrådet begejstring for, at der 

er kommet stole ind til elevernes 

fællessamling. 

 

Det er problemer med smartbords ikke 

virker, men der er rygter om at der 

muligvis kommer nye? 

 

Der er bestilt nye routere der kan gøre 

netværket hurtigere. 

 

Der er bestilt nyt klassesæt møbler til 

den 9. klasse der ikke har fået. 

 

Der er udskiftet mange håndtag på 

dørene i udskolingen, der spørges om 

der kan sættes stærkere håndtag op?  

Eleverne opfordres til ikke at hive i 

håndtagene. 
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Der opfordres til, at fællesrummene i 

udskolingen kan pyntes og indrettes så 

de er mere hyggelige at være i. 

 

 

4.  18.30-

19.00 

Årshjulet 2019-

2021 

(b) 

 

Bilag 4.0 

Med afsæt i bud fra Sisse og den viden vi fik på 

skolebestyrelseskurset, er der lavet et nyt oplæg til 

et årshjul. Hjulet har løber frem til juni 20’. 

Prioritering af arbejdet ud fra oplægget i bilaget. 

Sisse anbefaler, at principper drøftes 

over to møder, et hvor de drøftes og det 

næste hvor de evt. besluttes. 

Fremadrettet er det derfor en drøftelse, 

første gang et princip er på 

dagsordenen, og en beslutning på 

næstkommende møde. 

 

Det bør fremgå tydeligere, hvornår der 

drøftes medarbejdertrivsel. 

Det bør specificere hvad og hvem der 

tænkes på, når der står ”trivsel”. 

Vibeke undersøger hvornår der er 

foretaget den sidste trivselsmåling 

blandt eleverne. 

 

Vibeke foreslår, at der også i årshjulet 

kan ligge møder med f.eks. fagudvalg, 

afdelingerne, MED udvalget og lignende. 

Martin kan evt. orientere, fordi han 

sidder i MED. 

De kan evt. inviteres til at komme og 

fortælle fra deres arbejde. 

Der skal bære OBS på, at bestyrelsen 

ikke går i ”ledelsesmode” i forhold til 

sagsbehandling af medarbejdernes 

trivsel. 

 

Der er et hængeparti omkring arbejdet 

med ”den gode skole”, som skal foregå 

ude på den enkelte skole, initieret af 

skolebestyrelsen. Måske kan det være et 
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tema for den næste skolefest? 

Vibeke bliver skarp på, hvad vi kan og 

skal i den forbindelse. 

5.  19.00-

19.10 

Mødekalender 2019 

(b) 

Bilag 5.0  

Bilag 5.1 

Mødeplan frem til juni 2019. Plan er lavet sådan at 

der taget højde for møder i Børn og Unge udvalget 

(BUD) 

Forslaget blev drøftet og besluttet.  

Der besluttes endvidere, at der også 

afholdes møde d. 19. juni.  

Tidsrammen er fortsat kl. 19-21 

6.  Smørrebrød 

7.  19.40-

20.00 

Princip for 

vikardækning 

(d,b) 

Bilag 7.0 

Bilag 7.1 

 

På baggrund af drøftelse i Skolebestyrelsen og MED-

udvalgets oplæg til handleplan, har udvalget 

udarbejdet princip for vikardækning. 

Der foreligger et udkast fra Vibeke og 

Agnete, samt bilag fra MED udvalget, 

dette er dog endnu ikke færdig 

beskrevet. 

 

Sisse forslår, at der skal tilføjes et mål 

mere i forhold til kontinuiteten, følgende 

er hendes forslag til formulering: 

I forbindelse med langtidsfravær er det 

en prioritet at elever og forældre oplever 

kontinuitet i vikardækningen. 

 

Der bør prioriteres, hvordan der kan 

planlægges med kendt fravær. 

Vikarmateriale der passer i niveau bør 

være tilgængeligt. 

 

Der forekommer en meget lang sætning 

i princippet, Agnete forsøger at omskrive 

denne. 

 

I forhold til MED udvalgets udkast, skal 

der være OBS på formuleringen fra 

specialcentret, omkring ”der 

vikardækkes ikke ved de første 2….” 

 

Godendt med de justeringer der er 
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foreslået. 

8.  20.00-

20.10 

Nedsættelse af 

Fondsudvalg 

(b) 

På baggrund af tidl. drøftelse af udvalg. Forslag om 

et fonds/sponsor-udvalg bestående af forældrevalgte 

som kan søge midler til f.eks. legeplads og kunst  

Elisabeth og Maibritt er valgt til 

udvalget. 

Sisse byder gerne ind fra sidelinjen. 

 

Claus Møller Knudsen deltager i forhold 

til det praktiske og med ”viden om”. 

Agnete undersøger i forhold til kunst og 

meddeler til udvalget. 

9.  20.10-

20.20 

Virksomhedsaftale 

(i) 

Bilag 9.0 

Bilag 9.1 

Gennemgang og orientering om virksomhedsaftalen 

for 2019 

Vibeke gennemgår strategi og 

virksomhedsaftalen. 

Virksomhedsaftale er den måde man 

laver kontrakt mellem den enkelte skole 

og forvaltningen. 

 

Skolen er interesseret i, at eleverne 

bliver så dygtige som de kan. At 

niveauet er sænket, er et udtryk for den 

markante forandring i elevgrundlaget. 

Kongehøjskolen har forsøgt at være 

realistiske i forhold til målene.  

Det er vigtigere, at den enkelte klasse 

opnår en progression over tid, end det er 

at slutmålet nås.  

Status pt. er at der er progression for de 

enkelte klasser.  

 

Der var spørgsmål til, hvordan målingen 

af social kapital er en anvendelig 

måleenhed, og til, hvad fuld 

kompetencedækning dækker over. 

 

Vibeke fortæller, at den pædagogiske 

vinkel er et vigtigt parameter for 

Kongehøjskolen. 
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Generel drøftelse af de Nationale Test 

som redskab og de forskellige holdninger 

hertil. Nogle i Skolebestyrelsen opfordrer 

til, at der bruges så lidt energi som 

muligt, på de nationale test. 

10.  20.20-

20.30 

Økonomi 2018 

(i) 

Bilag 10.0 

Kort orientering om status og forventet resultat for 

2018 

På div fagkonti og på konto ”Elevaktiviteter” har der 

været et mindre forbrug. Materialeudvalget har 

derfor prioriteret mellem fremkommende ønsker til 

investeringer. Der indkøbes derfor nye 

strømforsyninger til fysik og trådløse mikrofoner til 

brug i teater/fællessamlinger. 

Vibeke gennemgår den økonomiske 

status. 

Vi følger fortsat det forventede forbrug, 

og har med udgangen af november 

forbrugt 87,8 %.  

Der har været afholdt møde med skolens 

materialeudvalg, i forhold til en fornuftig 

anvendelse det mindre forbrug der har 

været på enkelte konti. 

Prioriteret er: 

 trådløst netværk til fysik/kemi,  

 små trådløse mikrofoner til 

scenebrug 

 en 3D printer,  

 en foldedør til wetroom i 

mellemtrins bygningen. 

 
Der er ligeledes arbejdet på, at få gode 

tilbud på nye interaktive skærme i stedet 

for smartboards. Der skal ligeledes i det 

kommende budget, kigges på nogle af 

de andre digitale løsninger. 

Vi har afdraget mere på vores afbetaling 

end forventet, hvilket et positivt. Der er 

pt. en ubekendte faktorer i 

sygdomspuljen, den kendes først midt i 

januar. 

Der er en positiv tilbagemelding fra 

Skolebestyrelsen i forhold til, at vi 

afvikler gæld hurtigere end beregnet. 
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Der er lavet nye aftaler med 

specialcentret, i forhold til deres 

økonomiske andel ind i fællesskabet  

11.  20.30-

20.50 

Skolens hverdag 

(i) 

Kommende evaluering af §16b 18/19 

Trivselsprojekt -status 

Budget 2019 status 

AULA 

Ansættelse af afdelingsleder i specialcenteret 

Spørgsmål til forældrene i forhold til en 

evalueringen af nedsættelse af 

skoledagen, på baggrund ag 

konvertering af UUV, kommer ud til 

forældre først i det nye år via intra.  

Evalueringen er ligeledes i proces i 

afdelingerne. Evalueringerne skal lægges 

til grund, for en evt. fornyet ansøgning 

om konvertering af UUV. 

Skolebestyrelsen vil ved lejlighed, 

opfordre forældrene til at besvarer 

spørgeskemaet. 

 

 

Der er arbejdet med implementeringen 

af AULA som ny 

kommunikationsplatform, i 

trivselsprojektet med konsulenten. 

Der spørges til hvad der gøres i forhold 

til opbevaring og overførelse af 

informationer fra kontaktbogen. 

 

Der afholdes samtaler onsdag d. 

19.12.til ny afdelingsleder i 

specialcentret. 

 

Der har været et ”Kickoff” arrangement i 

forhold til projekt med ministeriet for 

specialcentret. Vi er udvalgt til at 

deltage. Læringskonsulenter fra 

ministeriet er tovholdere. 

 

Kongehøjskolen er udvalgt til at deltage i 

den nationale undersøgelse af rusmidler 
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for 9. klasser. Der er taget forholdsregler 

i forhold til anonymiteten i projektet. 

Skolebestyrelsen kan tage stilling til, om 

man skal deltage i sådanne 

undersøgelser eller ej. Skolen får mange 

af den slags henvendelser. Denne er 

relevant, og kan også bruges til en 

drøftelse om temaet på årgangen. 

Skolen får den færdige rapport tilsendt. 

 

Sisse og Martin har som formand og 

næstformand, været til netværksmøde 

med andre Skolebestyrelses 

medlemmer. Det politiske udvalg deltog 

også. En stor del af drøftelsen var 

økonomi og man er lovet, at der kigges 

på en evt. ny tildelingsmodel. Politisk 

meldes der ud, at der ikke må forventes 

flere penge til området. 

 

Der er valgt en bestyrelsesmedlem til 

skole og forældre fra Lyreskovskolen, vi 

har dermed en ”lokal” repræsentant i 

området. 

 

Der er lavet en plan for, at 

Skolebestyrelserne rullende skal afholde 

netværksmøderne for skolebestyrelses 

for- og næstformænd, da det har vist 

sig, at det er svært at få ”faste ildsjæle” 

til at planlægge og stå for det. 

 

Det politiske udvalg blev orienteret om 

at det ville være givtigt med flere 

dialogmøder årligt, end det ene. 

 

Agnete forudsiger, at der vil ske 

budgetnedskæringer på området, da de 
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store fald i elevnedgang rammer 

forskelligt i skoledistrikterne. Hun 

opfordrer til, at skolebestyrelserne står 

sammen om evt. høringssvar, så det 

ikke bliver de små skoler mod de store 

osv. 

 

 

12.  20.50-

20.55 

Evaluering af mødet 

(d) 

 Der opfordres til, at vi genoptager 

intentionen om, at  der skal indføres 

forskudt valg til Skolebestyrelsen, så det 

undgås at hele bestyrelsen skiftes ud på 

en gang. 

Ansøgning om forskud valg skal ind i 

årshjulet. Det kræver, at nogle af de 

nuværende medlemmer stiller deres 

kandidatur til rådighed om to år. 

 

Forslag om en fælles afslutning op mod 

sommerferien med et nyt ledelsesteam i 

en form for arrangement. 

13.  20.55-

21.00 

Eventuelt og næste 

møde.  

Næste møde den 22.1.19 

 

 

Rigtig glædelig jul til alle. 

 

 

 


