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Dagsorden og referat 
Dato: 21.05.19 Tid: 19.00-21.00 Sted: 

Personalerummet 

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, Malene 

Bonde (suppleant) 

Elevrådsrepræsentanter: 

Magnus Kjær (Elevrådsformand) Lykke Andreasen (Elevrådsnæstformand) 

Personalerepræsentanter 

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

Ledelsesrepræsentanter 

Andrea P. Mastrup, Allan Jensen 

 

Referent: APM 

Ordstyrer: Sisse 

Afbud: Vibeke Domar, Nina Rasmussen, Elisabeth Gyvelgaard,  

Fraværende: Magnus Kjær, Lykke Andreasen, Malene Bonde 

 

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) 
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1.  18.30-

19.30 

Gennemgang af 

skemaer 

Skolebestyrelsen orienterer sig i 

skemaerne.  

 

Der er mulighed for spørgsmål fra kl. ca. 

19.00, hvor Andrea og Allan kommer.  

Skolebestyrelsen har haft mulighed for at gennemse 

skemaerne til det kommende skoleår. 

Allan orienterer kort om de nye skemaer, og  

konsekvensen af, at skoledagen er reduceret for 

indskolingen, samt at udskolingen er ude i en 8. 

lektion en gang om ugen.  

Torsdage er fortsat holdt som mødedag for 

medarbejderne, hvilket gør det til en kort dag for de 

fleste af eleverne, undtaget 7. årgang der skal til 

præst. 

Skemaerne er ude hos de tillidsvalgte, et samlet 

input og evt. rettelser gennemgås i den kommende 

uge. Udmelding om skema til forældrene, kommer 

sidst i juni, efter at der har været ny ansættelser. 

 

2.  19.30-

19.40 

Godkendelse af 

referat fra sidst 

møde (b) 

Referaterne fra den 21. marts 2019 og 

29. april 2019 godkendes.  

 

Referater underskrevet og godkendt. 

 

Kommentar til dagsorden: 

Medarbejderne, udover 

medarbejderrepræsentanterne, har ikke set 

dagsordenen før i dag, og der har derfor ikke været 

mulighed for at drøfte punkterne.  

Dagsorden skal lægges ud til medarbejdere, når 

den sendes til skolebestyrelsen. 

 

3.  19.40-

19.50 

Nyt fra eleverne 

(i) 

Orientering fra elevrådet 

 

Elevrådsrepræsentanterne orienterer  

 

 Nyt fra elevrådsmøderne.  

Ikke behandlet 
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4.  19.50-

20.30 

Princip for 

skole/hjem-

samarbejde (d/b) 

 
 

Handleplaner som principperne giver 

anledning til, udarbejdes efterfølgende af 

ledelsen og personalet i afdelingerne, 

sådan at der er overensstemmelse mellem 

praksis og princip. 

 

Skolebestyrelsen drøfter følgende: 

 ”Princip for kommunikation mellem 

skole og hjem”. 
 ”Princip for skole-hjem samtaler”. 
 ”Princip for forældremøder”. 

 

På sidste møde blev det aftalt, at 

principperne sendes samlet til udtalelse i 

MED-udvalget. 

  
Følgende er bestilt og medbringes 

til mødet 

http://skole-

foraeldre.dk/publikation/guide-til-

kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobC

hMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YE

AAYASAAEgIUEfD_BwE 

 

Skolebestyrelsen tager stilling til følgende: 

 Vedr.: ”Princip for kommunikation 

mellem skole og hjem”.  

På baggrund af drøftelserne 

revideres princippet for at 

godkendes på bestyrelsens næste 

møde. 

Bilag 6.1.  

Princip for: Kommunikation mellem skole og hjem. 

Princippet er drøftet og formuleringen fastholdes 

som den er. Princippet er hermed godkendt med en 

enkelt gramattisk tilretning. 

 

Bilag 6.3. 

Princip for: Skole hjem samtaler. 

I drøftelsen var der følgende input: 

 Der kan tilføjes ”det enkelte barns trivsel, 

faglige og sociale dannelsesmæssige 

udvikling”. 

 Tidsaspektet i den tid der er afsat til skole 

hjemsamtalerne, har indflydelse på hvor 

meget og detaljeret der kan kommes ind 

omkring. 

  Skole hjem samtaler kan afholdes på 

forskellige måder, f.eks. én samtale pr. år, 

på 1/2 time, med 15 min. hos den ene lærer 

og 15 min. hos en anden. en anden lærer, 

som ”cafe model” og lign.  

 Principperne og målene er gode at forholde 

sig til som skolebestyrelse, organiseringen af 

hvordan det gennemføres, hører ikke til i 

skolebestyrelsesarbejdet. 

 Det må gerne tilstræbes, at det er eleven 

selv der bidrager ind i samtalen, på det 

niveau der er passende i forhold til alder og 

klassetrin.  

 Elevens ”stemme” må gerne være en del af 

formuleringen og pædagogikken. 

 Der kan ændres i formulering til at ”skolen 

udsender relevant materiale i god tid inden 

samtalen” og opfordre til, at forældre tjekker 

relevant test/mål materiale inden samtalen. 
Skolebestyrelsen beslutter, at der i princippet, 

under ”skolens ansvar” skal formuleres et ekstra 

dot hvoraf det fremgår, at elevens stemme skal 

http://skole-foraeldre.dk/publikation/guide-til-kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobChMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YEAAYASAAEgIUEfD_BwE
http://skole-foraeldre.dk/publikation/guide-til-kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobChMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YEAAYASAAEgIUEfD_BwE
http://skole-foraeldre.dk/publikation/guide-til-kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobChMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YEAAYASAAEgIUEfD_BwE
http://skole-foraeldre.dk/publikation/guide-til-kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobChMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YEAAYASAAEgIUEfD_BwE
http://skole-foraeldre.dk/publikation/guide-til-kontaktforaeldre?gclid=EAIaIQobChMI89TcsJfm4QIVBqqaCh0G1w1YEAAYASAAEgIUEfD_BwE
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 Vedr. ” Princip for skole-hjem 

samtaler”.  

På baggrund af drøftelserne 

revideres princippet for at 

godkendes på bestyrelsens næste 

møde. 

 Vedr. ”Princip for forældremøder”. 
På baggrund af drøftelserne 

revideres princippet for at 

godkendes på bestyrelsens næste 

møde. 

høres i det omfang det giver mening til samtalerne. 

Ligeledes skal ”Udsender i tilpas god tid” tilføjes. 

 

Bilag 6.4. Princip for: Forældremøder. 

I drøftelsen var der følgende input: 

 Målet kan formuleres ”forældremøderne 

giver forældre og SB mulighed for at mødes 

ved behov”. 

 Skolens ansvar kan reformuleres til ”skolen 

inddrager klassens kontaktforældre ved 

behov”. 

 Hvordan kan det sikres, at forældrene er 

deltagende i forældremøderne og tager 

ansvar? 

 Kontaktrådet kan tages med på råd til 

forældremøderne 
Skolebestyrelsen beslutter at formulering af 

princippet fastholdes, dog med ”trivselsråd” som 

fast begreb i stedet for kontaktråd. 

 

Allan deler materiale ud. ”Guide til 

kontaktforældre”. 

Den læses igennem og bruges evt. som inspiration 

til vores egen guide, som tidligere er efterspurgt i 

skolebestyrelsen. 

5.  20.30-

20.40 

Skolebestyrelsens 

årsberetning (d) 

Der er udarbejdet et udkast til 

skolebestyrelsens årsberetning. 

Udkastet drøftes.  

Der ligger pt. ikke et udkast til en årsberetning. 

Sisse vil gerne afvente med at aflevere 

årsberetningen til efteråret. 

Punkter der kan være relevante i årsberetningen: 

 ny bestyrelse,  

 økonomi,  

 status på afdrag af underskud,  

 udskiftning af IT,  

 principper,  

 dialog med elevråd,  

 red barnet dag,  

 konvertering til tolærer,  
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 forældrenes deltagelse i evaluering af 

skoledagens længde,  

 samarbejde med andre skolebestyrelser, 

 trafik, 

 traditioner,  

 forskudt skolebestyrelsesvalg 

 skolebestyrelsens økonomiudvalg, og 

fondsudvalg, 

 større arrangementer, Bardahøj, 

høvdingebold m.m. 

 

Når Sisse er klar med beretningen, sendes den til 

gennemlæsning i skolebestyrelsen. 

6.  20.40-

20.55 

Skolens hverdag 

(i) 

a) Ansættelse af lærere og 

afdelingsleder. 

b) Økonomi – status 

(Økonomiudvalget og Allan). 

c) Byggeansøgning F-bygning.  

d) Ansøgninger om forkortelse af 

skoledagen.  

e) Opfølgning på IT-service på 

Kongehøjskolen. 

a)Proces for ansættelse af to lærere er i gang.  

Agnete vil gerne deltage fra skolebestyrelsen. Der 

er ansat en lærer til specialcentret. 

Proces omkring ansættelse af afdelingsleder er i   

gang og afsluttes formodentlig torsdag d.23.05.19. 

Der har været et meget stærkt ansøgerfelt. 

Skolebestyrelsen er glade for de mange, meget 

kvalificerede ansøgere. 

 

b)Der har været afholdt møde i skolebestyrelsens 

økonomiudvalg, og alt løber pt. efter planen. Der 

tages forbehold for ubehagelige overraskelser. 

Eksklusion kan være en ubehagelig overraskelse. 

 

c)Byggeansøgningen er fortsat ikke bevilliget, men 

alt er klar til etablering og der er positiv forventning 

til, at det lykkes inden sommerferien. 

 

d) er behandlet under pkt. 1. 

 

e) Allan har talt med IT medarbejderne omkring 

forventninger til serviceniveau, og hørt deres 

kommentarer til hvordan de oplever det 

imødekommet. 
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7.  20.55-

21.00 

Evt.  Skolebestyrelsen vil gerne markere ”Personalets 

dag”. Det kan fint afholdes på ”lærerens dag” . 

Agnete vil gerne stå for en ”happening” og 

efterspørger en der vil hjælpe. 

Det skal overvejes til næste møde. 

 

Dette var det sidste møde i dette skoleår. 

 

 


