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Referat 
Dato: 25. september 2018 Tid: 19.00-21.00 

 

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 (formand) 

Lykke Andreasen (næstformand) 

Personalerepræsentanter 

Henning Jessen, Lone B. Larsen, Lotte Simonsen  (supp.) 

Ledelsesrepræsentanter 

Andrea P. Mastrup, Vibeke Domar Fischer 

 

Referent: Andrea P. Mastrup 

Ordstyrer: Sisse Øhrberg Thrane 

Afbud: Malene Bonde, Elisabeth G. Bojtang, Lone B. Larsen, Anne-Mette 

Christiansen, Lykke Andreasen 

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.  19.00-

19.05 

Referat Godkendelse af referat fra sidst møde (b) Godkendt 
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2.  19.05-

19.15 

Udkast til 

skolebestyrelsens 

årshjul 2018/2019  

(bilag 2.0) 

 

Gennemgang, drøftelse  Sisse har udarbejdet forslag til SB årshjul. Hun har 

vurderet at tilsyn skal placeres i første halvår for at 

give den nye SB et kendskab til skolen og 

bestyrelsesarbejdet.  I andet halvår behandles 

nogle af principperne. 

Principperne er i tidligere mail sendt til SB som 

forberedende ”læsestof”. 

Forslaget til årshjulet er tænkt som et 

udgangspunkt at forholde sig til. Årshjulet skal ses 

som dynamisk i forhold til de ting der altid kommer 

ind og skal håndteres. 

 

I drøftelsen af forslaget fremkom: 

 Bruge skabelonen fra ”håndbogen” og lave 

årshjulet over flere år.  

 Kun behandle et princip på af gangen. 

 Tilsyn med skolens fysiske rammer, kræver 

evt. både mere tid og deltagelse af 

serviceleder. 

 Timefordelingsplanen ønskes drøftet 

særskilt. 
 

SB aftalte, at drøfte og udarbejde årshjulet 

yderligere på december mødet. 

3.  19.15-

19.25 

Nyt fra eleverne,  

(i, b) 

Orientering fra elevrådet samt drøftelse af  

elevernes deltagelse i skolebestyrelses-

kursus del 2  

I elevrådet er der rejst spørgsmål til hvorvidt der 

må komme et overskud ud af skolefesten? 

Sv: Der er fra planlægningsudvalget ikke planlagt 

med, at der skal skabes et overskud, da der som 

sådan ikke er planlagt med et salg. Hvis der 

kommer et overskud, er det elevrådet der råder 

over pengene. Ved skolefesten fremvises der det 

der er lavet i løbet af temaugen, hvor temaet er 

sundhed og bevægelse. 

 

Elevrådet foreslår at der evt. kan planlægges med 

en fælles udflugt for de forskellige afdelinger, f.eks. 

en cykeltur til Åbæk eller lign.? 
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7. årgang har et ønske om også at have tilladelse til 

at gå i Rema? 

Henning, konstitueret afdelingsleder i udskolingen, 

fortæller årgangen om begrundelserne for at de 

ikke må. 

 

Legeplads og elementer til legepladsen har en høj 

prioritet i elvrådet. 

 

Magnus vil gerne deltage i bestyrelseskursus og 

spørger Lykke om hun også vil/kan deltage. 

4.  19.25-

20.10 

Tilsyn med  

vikardækning 

herunder 

vikarforbrug på 

Kongehøjskolen  

(bilag 4.0, 4.1) 

(i, d) 

Gennemgang og drøftelse  

Med afsæt i: 

 Hvor mange procent af timerne blev 

læst af vikarer sidste skoleår? Hvor 

mange af de vikarer, vi anvender på 

Kongehøjskolen, er uuddannet? 

 Rekruttering, orientering og 

kvalificering af vikarstaben. 
 

Der har udover dette dagsordens punkt, og bilag, 

været en mail korrespondance i forhold yderligere 

uddybning af punktet. 

SB drøfter niveauet for detaljeringsgraden af de 

oplysninger, der er væsentlige at have, for at kunne 

forholde sig til punktet. 

 

SB drøfter hvilke betegnelser og situationer der 

”tæller med” som noget der er vikardækket. Som 

udgangspunkt ”tæller” alt det, der er blevet 

anderledes, end det var planlagt, også selv om at 

det ikke betyder, at der er ”sat” en vikar på. Det 

kan være omlagte dage, temauger mm. 

 

Problematikker i vikardækningen kan opstå, når der 

ringes fravær ind fra morgenstunden, som skal 

dækkes med f.eks. tilkaldevikarer. 

 

Der bør være en evaluering af 

langtidssygemeldinger, således at der forsøges at 

tage højde for hvilke klasser der evt. har været 

meget udsatte. 

 

SB ønsker en ny drøftelse på baggrund af et 

materiale med en lidt større detaljeringsgrad i 
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forhold til hvad tallene omkring vikardækningen 

indeholder, og om der evt. kan ses mønstre der er 

interessante at analysere, herunder omfanget af 

vikardækning og kvaliteten af vikardækningen.  

SB ønsker en tilkendegivelse fra MED udvalget om, 

hvordan de oplever det vikardækning.  

Vikarplan, indhold og niveau drøftes i MED udvalget. 

 

Der er forslag om, at SB herefter forholder sig til 

hvor Kongehøjskolen ligger i forhold til 

landsgennemsnittet, og om hvor vi ønsker at ligge. 

 

SB har et ønske om, at deres forventning til at der i 

vikardækkede lektioner anvendes fagligt relevant 

materiale. Vibeke bedes tage dette med til drøftelse 

i MED udvalget, hvordan det kan ske/sikres. 

 

Der har i d.d. været afholdt minikursus for alle 

vikarer. 

 

SB drøfter det foreliggende princip. 

Princippet er ikke opdateret til dette skoleårs 

virkelighed. 

 

Agnete og VD laver et udkast til et mere detaljeret 

overblik over hvilken form for overenskomstbestemt 

fravær der er pr. afdeling, hvordan den dækkes, og 

om der er et mønster i fag m.m. 

Der laves et nyt forslag til princip for vikardækning, 

med de input der er fra SB og det kommende MED 

udvalgsmøde. Skabelonen til opbygning af 

principper, som den foreslås i håndbogen, benyttes. 

 

5.  20.10-

20.25 

Lærernes/personale

ts dag d. 5. oktober 

2018. + 

planlægning  

Drøftelse og beslutning om afholdelse af 

dagen + evt. planlægning 

Skal denne dag fejres? 

SB drøfter forskellige muligheder for at markere 

dagen for samtlige personaler. 
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(b) Det aftales at: 

 Maibritt arrangerer kurve med lidt sødt til 

alle personalerum 

 Sisse laver udkast til ”pressemeddelelse” til 

facebooksiden 

 Agnete laver læsebrev til JV. 
 

 

6.  20.25-

20.35 

Nedsættelse af 

udvalg 

(b) 

Drøftelse af behov for udvalg f.eks. 

Økonomiudvalg og ansættelsesudvalg evt. 

aftaler om indhold og møderække 

Økonomiudvalg: Agnete, Martin og VD. VD 

indkalder til møde. 

Ansættelsesudvalg: nedsættes ikke, indkaldes ad 

hoc. 

Forslag om et udvalg i forhold til temaer, f.eks. 

læringsmiljø, trafikforhold, principper og lign. 

beslutning om dette afventer, tages op på 

december mødet. 

7.  20.35-

20.50 

Skolens hverdag 

(i) 

a) Plan for budgetlægning 

b) opfølgning om MED-referater 

c) Temauge, Skolefest og motionsdag  

d) evt. kommende høring 

a) Henning er konstitueret i Sørens job, 

foreløbigt frem til sommerferien. Giver 

mulighed for at overveje organisationen og 

evt. organisationsændring. Der er ansættelse 

af to nye udskolingslærere. Der arbejdes med 

plan for et årshjul i MED.  

b) Som udgangspunkt er der åbenhed omkring 

referaterne idet der kan søges agtindsigt, 

men de ligger ikke offentligt tilgængeligt. Der 

kan laves en aftale om, at få MED referaterne 

til gennemlæsning med VD, hvis det ønskes. 

c) Tema uge i indskoling og mellemtrin med 

tema sundhed og bevægelse i uge 41. 

Temaet afsluttes med skolefest torsdag aften 

og traditionelt motionsløb fredag formiddag.  

d) Høring omkring solidarisk ordning er på 

trapperne.  
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8.  20.50-

20.55 

 Skole og Forældres 

landsmøde  

(bilag 8.0) 

(b) 

Drøftelse og beslutning om der er 

repræsentanter her fra skolen som vil 

deltage den 23. og 24. november 2018 i 

Nyborg – vi har 2 pladser 

Ingen deltagerer fra Kongehøj til dette års 

arrangement. 

9.  20.55-

21.00 

Eventuelt og næste 

møde.  

Næste møde den 24.10.18 

Kursus vedr. skolebestyrelsen 2.10.18 kl. 

17.30 i Byrådssalen  

 

 

Næste møde starter en time tidligere for de 

forældrevalgte, end berammet, med en 

gennemgang af skolens fysiske rammer.  Evt. 

udgiftstunge områder der står for udbedringer skal 

være i fokus og gerne beskrevet inden som bilag 

inden gennemgangen. Serviceleder Claus deltager i 

gennemgang. 

 

Næste møde er første step i budgetprocessen, SB 

kan fremkomme med ønsker. 

 

Spørgsmål til hvorvidt klasseråd fremgår, skal 

fremgå af hjemmesiden? 

 

Kantines tilbud er blevet reduceret, så det passer til 

den justerede personaleressource.  

 

Der skal tjekkes op på, hvordan forældre kan 

kontakte SB gennem intra.  

 

Sisse deltager ikke i det næste møde, men har 

aftalt med næstformand omkring mødeledelse. 

 

 


