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Dagsorden og referat Dato: 25.11.19 Tid: 19.00-21.00 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: Nina Rasmussen, Elisabeth Gyvelgaard, 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 

Medbring:  
Dagsorden og bilag. 
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beslutninger 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. 2/10-19 godkendes og 
underskrives. 

Godkendt med tilføjelsen til punktet 
omkring bevægelse i undervisning, at 

bevægelse i form af skift, ikke 
nødvendigvis er en positiv oplevelse for 

eleven. 

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

Orientering fra elevrådet. -   

3.  19:15-19:30 Opfølgning  

(I, D, B) 

Punktet referer til opfølgning af 

indgåede aftaler ved sidste møde: 
 

a) Mulighed for at forældre og 
elever kan se elevens fravær. 

 

a) Hvis man henvender sig til 

klasselæreren kan man få 
information elevens fravær. 

Regeringen er netop kommet med en 
ny lovgivning gældende pr. 1/1-20, 

der indebærer at skolen skal 
informere forældre, når deres barn 

har 10% ulovligt fravær inde for et 
kvartal. Det kan have konsekvenser, 

hvis barnet når 15% ulovligt fravær 
inde for et kvartal, hvilket skolen skal 

underrette kommunen om. 
Konsekvensen kan være, at familien 

bliver trukket i børn-familieydelse. 

Som en del af den tidlige 
forebyggende indsats i relation til 
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øget fravær og/eller skoleværing, har 
kommunen og skolen fokus på 

bekymrende fravær. Grundet den 
nye lovgivning og det øgede fokus på 

elevfravær, er skolen i gang med at 
udarbejde en rammebeskrivelse til 

håndtering af indberetning af elevers 
fravær fra undervisningen. Der 

arbejdes ligeledes på at der er en 

fælles kommunal retningslinje. Det er 
væsentligt, at registreringen bliver 

gjort ens på hele skolen, hvorfor det 
er en god ide, at der laves en fælles 

retningslinje. 

4.  19:30-19:45 Dialogmøde 
(I) 

Der har været dialogmøde med 

deltagelse af skolechefen, skoleledere 

og repræsentanter fra 

skolebestyrelserne. Emnerne der blev 

drøftet er: Økonomi, ny strategi for 

folkeskolen og afkortet skoledag.  

 

Der orienteres om dialogmødet.  

Vibeke Domar, Lone B. Larsen og Sisse 

Thrane var af sted til dialogmødet. Her 

blev økonomien fremlagt blandt andet 

at: 

- skolens budget øges med  1.000,- 

mere pr. elev i almenområdet i 2020 og 

frem, og at  

- der er 5 millioner i underskud for 

indeværende år på Specialområdet, 

hvilket man vil søge tillægsbevillinger 

til.  

 

Der blev spurgt ind til, hvorvidt man vil 

kigge på normeringen af personaler på 

daginstitutionsområdet, hvor Aabenraa 
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Kommune ligger i den lave ende.  

Der var et gruppearbejde i forhold til 

ideer til, hvor man kan skabe de bedste 

skoler i Aabenraa Kommune. Det var en 

god oplevelse at høre, hvordan andre 

skoler gør, og deres begrundelse for 

diverse holdninger.  

 

Der vil fremover være Dialogmøde to 

gange årligt, hvilket næste gang er i 

april 2020.   

5.  19:45-20:05 Elevtrivsel  

(D) 

Jævnfør Skolebestyrelsens årshjul 

skal der føres tilsyn med elevernes 

trivsel. 

Bilag: 

- Oversigt over elevtrivsel jf. 

trivselsmåling SundSkole (bilag 
5.0). 

9. årgang i almenområdet har ikke 

besvaret trivselsmålingen i 2018, kun 9. 

årgang i Specialcenteret har besvaret, 

hvorfor tallene ikke afspejler hele 9. 

årgangs holdning.  

 

Skolebestyrelsen undrer sig over, at de 

fra kommunen udlagte tal, ikke 

indeholder procenttal eller antal 

besvarelser, således 

sammenligningsgrundlaget er bedre. 

 

Skoleledelsen konkluderede, at den ikke 

kunne bruge det fremlagte materiale til 

at føre tilsyn med. Punktet udsættes til 

den nye trivselsmåling kommer, 
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hvorefter tilsynet med trivsel sættes på 

Skolebestyrelsens dagsorden. 

6.  20:05-20:20 Principper 
(D, B) 

Skolebestyrelsens principper er 
samlet i et katalog, sammen med 

skolens øvrige retningslinjer og 
rammebeskrivelser. 

 
Skolebestyrelsen tager 

beslutning om: 
Bearbejdningen af principperne ift. 

revidering, fjerne eller udarbejde nye 
principper.   

 
Bilag: 

- Kongehøjskolens overordnede 

ramme (bilag 6.0) 

Beslutninger: 

- Principperne revides senest efter 

en 4 års periode.  

- Der laves et særskilt kompendium 

kun med Skolebestyrelsens 

principper, som ligges på 

hjemmesiden hurtigst muligt.  

- Der udarbejdes et princip for den 

åbne skole. Ind til videre skrives 

der i det samlede kompendium, at 

dette er under udarbejdelse.  

- Der skal laves en revidering af 

beskrivelsen af valgfag i 7.-9. 

klasse. I det samlede 

kompendium noteres det som 

under udarbejdelse, ind til der er 

mere klare udmeldinger fra 

Undervisningsministeriet.  

- Der udarbejdes en 

rammebeskrivelse om bad efter 

idrætsundervisningen, hvor der 

pt. er udarbejdet en pjece til 

Indskoling, Mellemtrin og 

Udskolingen i almenområdet. 

Dette sættes på næste 
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Skolebestyrelsesmøde.  

- Princippet ift. elevernes 

hjemmeaktivitet skal ændres til 

skolens rammebeskrivelse af 

lektier. 

- Princippet ift. arbejdets fordeling 

skal revideres. I det samlede 

kompendium noteres det som 

under udarbejdelse.  

7.  20:20-20:35 Kostpolitik 
(D, B) 

Der er i Åbenrå Kommune en 
kostpolitik gældende for børn og 

unge i dagtilbud og skole samt 

døgninstitutioner.  
 

Skolebestyrelsen drøfter: 
Kostpolitikkens indhold i relation til 

Kongehøjskolen.  

Kostpolitikken drøftes i forhold til 

medbragt slik og/eller penge hertil i 

skoletiden eller til skolerelateret 

aktiviteter, samt i relation til at skolens 

elever på 8. og 9. årgang må forlade 

skolens matrikel i 12-frikvarteret. 

Forældreansvaret blev endvidere drøftet 

i forhold til elevers forbrug af sukker 

og/eller sukkerholdt mad. Skolens 

oplevelse er at eleverne er gode til at 

dele med hinanden, hvis der må enten 

medbringes slik eller købes.  

 

Beslutning: Skolen er underlagt 

Aabenraa Kommunes kostpolitik. 

Kostpolitikken lægges på skolens 

hjemmeside. Den præsenteres for 

personalet. 
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8.  20:35-20:50 Skolens 
hverdag  

(I) 

a) Skolens økonomi 
b) Klassedannelse 

c) Opgradering af computere 
d) AULA 

e) Fyraftensmøde - Mobiltelefoni og 
digetalisering 

a) Skolens forbrugsprocent er dd på 

82%, hvilket passer rigtig fint, 

hvis man går ud fra en 

tommefingerregel om at en 

måned må koste 8% af skolens 

budget.  

b) I forhold til klassedannelse kan 

der gøres overvejelser herom på 7 

årgang og 8. årgang, hvor nogle 

elever vælger at tage på 

efterskole, hvilket er en 

tilbagevendende overvejelse hvert 

år. Der kan gøres overvejelser på 

4. årgang, men med her skal der 

tænkes på pædagogiske hensyn, 

hvorfor det er bedst at klasserne 

bibeholdes. 

c) Skolen er i gang med et 

omfattende arbejde i forhold til at 

opgradere alle skolens computere. 

d) Der blev lavet en opdatering 

søndag d. 24/11-19, hvor 

kalenderen er blevet forbedret, 

men har betydet at 2-faktor login 

ikke har virket mandag d. 25/11-

19.  

- Der spørges til 
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lektiebogsfunktionen i AULA. 

Skolen er i en afprøvningsfase, 

hvor to forskellige metoder 

afprøves. Dette vil blive evalueret 

og en endelig løsning meldt ud til 

forældre og elever.  

- I forhold til klasseloggen på Intra, 

er denne blevet overført til AULAs 

sikrede filer, hvilket er AULAs 

sikker datahåndtering. De sikrede 

filer har fastansat personale 

tilgang til, samt vikaransatte i 

længere vikariater.  

- Arbejdet med implementering af 

det nye IT system går efter 

planen, men der er på nuværende 

tidspunkt svingninger i fx net 

forbindelse, hvilke dog vil ændre 

sig til det bedre.  

- Skolens fyraftensmøde ift. 

mobiltelefoni og digetalisering 

blev besøgt af knap 40 forældre 

og elever, hvilket for skolen 

anskues som en rigtig god start 

på et nyt tiltag, med at invitere til 

fyraftensmøde. Forslag til andre 

emner: Søvn og kost.  



Skolebestyrelsen  
 

 9 

9.  20.50-21.00 Evt.    

 


