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Referat 
Dato: 280518 Tid: 19.00-21.00 Sted: lokale 115 

Tøndervej  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

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

punkt til beslutning, h= høring 

Mødedeltagere:   

 

Referent: APM 

Ordstyrer: Sisse 

Afbud: Vibeke, Rikke, Rune, Iben, Matthias 

Formål med mødet:   

 

Forbered: 

Anvendelse af mødets resultat:   

 

Medbring:  

 

 
Tidsplan Emne 

Formål med punktet 

(- hvad vil vi udrette?) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  19.00-

19.05 

Godkendelse af 

referat fra møder 

(b) 

(Bilag 1.0 og 1.1) 

Sikrer konsensus Referat fra 20.2 med kommentar 

Referat fra 19.4 

 

Begge referater blev godkendt 

2.  19.05-

19.15 

Elevrådet Dialog med elevrådet om både her og nu 

relevante opgaver og fremtidsønsker  

Elevrådet har drøftet hvordan overskuddet på 

30.000 kr. indtjent ved minisamfundet skal bruges. 

Elevrådet har mange overvejelser ind i hvordan 

pengene bruges bedst og der kunne ikke opnås 

enighed. Der tages en ny drøftelse med CMK/VD 

hvor mellemtrinnet ønskes mere inddraget. 

Det har været overvejet om nye møbler til 9. årg. 

kunne være en mulighed, da det er, og længe har 

været, et stort ønske. 

 

Elevrådet drøftede sidste skoledag. 
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Elevrådet oplever manglende info om hvorfor deres 

hængekøjer er ”forsvundet”, og hvad der skal til for 

at de kan komme frem igen. 

Ved det sidste elevrådsmøde blev der taget afsked 

med formandskabet. 

3.  19.15-

19.20 

Skolebestyrelsesv

algets resultat 

(i) 

Orientering om valget og det videre forløb Der har været kampvalg men ikke en overvældende 

stor stemme procent blandt forældrene. 

 

 De 7 medlemmer:  

- Agnete Nørskov Nielsen  

- Anne-Mette Christiansen  

- Betina Christensen  

- Maibritt Sand Nielsen  

- Martin Helt Brunsgaard  

- Nina Rasmussen  

- Sisse Ø. Thrane  

 

Suppleanterne er i nævnte rækkefølge:  

- Første suppleant: Elisabeth Gyvelgaard Bojtang  

- Anden suppleant: Malene Bonde  

 

Den nye bestyrelse inviteres med til det afsluttende 

bestyrelsesmøde i juni måned.  Der er forslag om 

mødedato i uge 27, formandskabet finder en 

konkret dato og inviterer ”nye og gamle”. 

 

Der er ligeledes nye personalerepræsentanter til 

skolebestyrelse, valgt er Lone B. Larsen 

(indskolingen) og Henning Jessen (udskolingen). 

 

Sisse har haft overvejelser omkring hvilke 

informationer det er væsentligt at videregive til de 

nye SM medlemmer. Hun har et bud herpå som hun 

arbejder videre med. 

Der er forskelligt materiale til de nye SB 

medlemmer som skal bestilles hjem og der kommer 
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kurser for dem i efteråret. 

 

4.  19.20-

19.35 

SFO2  

(d) 

Drøftelse og overvejelser om kommende 

skoleår og  

Der har i forskellige fora, været drøftelser omkring 

hvordan de børn der fra det nye skoleår vil have et 

behov for et specialiseret klubtilbud kan 

imødekommes. De kræver en særlig pædagogik og 

tilhørende ressource. Forvaltningen er 

medinddraget i løsningen på denne udfordring.  

Der er et samarbejde i gang mellem forvaltning, 

specialcenteret og SFO’en for at finde den bedste 

løsning. 

5.  19.35-

19.55 

Antimobbestrategi 

(b) 

Bilag 5.0 

Afslutning af proces og godtgørelse af den 

endelige strategi 

SB godkender deres egene afsnit med nogle 

sproglige rettelser (Sisse noterer rettelser) 

 

Strategiens endelige udformning skal også drøftes i 

MED. 

6.  19.55-

20.25 

Økonomi status 

for 2018 

(bilag 6 og frem ) 

Gennemgang og opfølgning 

Sikrer konsensus 

Der er et ønske om et visuelt overblik af 

forbrugsprocenterne f.eks. som grafer eller 

”speedometer” 

 

Der var ingen yderligere gennemgang af budgettet 

med baggrund i Vibekes fravær. 

7.  20.25-

20.40 

Planlægning af 

2018/2019 

(i/d)  

Opfølgning på baggrund af beslutning om 

indskolingen fra mødet den 19.4 samt 

generel opsamling på kommende skoleår 

Konsekvensen af, ikke at have søgt om nedsættelse 

af elevernes skoledag i indskolingen, har været, at 

den gennemførte fagfordelinge har skullet tilpasses. 

Der blev orienteret om hvordan det er forsøgt 

håndteret gennem et UUV bånd sidst på dagen for 

indskolingseleverne. SFO’en deltager i læsningen af 

UUV og båndet. 

Der skal være opmærksomhed på lovgivningen 

omkring UUV. 

Orientering om hvordan konsekvensen af at der 

omkring UUV. 

Den øvrig planlægning for det kommende skoleår 
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kører på sit højeste i disse dage, med bl.a.  

skemalægning to dage i denne uge.  

8.  20.40-

20.50 

Skolens hverdag a) Valgfagskatalog og oprettelse 

b) Trivselsforløb for personalet 

c) 9. årgang herunder dimension 27.6 

d) Indkøb for overskud fra skolefesten. 

a) Spørgsmål til hvorfor der er to undervisere 

på mediefag holdet?. Sandsynligvis fordi der 

er mange ansøgere til holdet, og at der ikke 

er et ”optagelsesstop” som i f.eks. 

madkundskab.  

Mange elever har fået deres første prioritet 

opfyldt.  

Sisse har haft en forældrehenvendelse med 

ønske om et engelsk hold på højt niveau. 

Ønsket er, at hvis det er muligt, at tilgodese 

både de bogligt stærke og de bogligt svage 

elever. Valgfag udbydes af den enkelte 

lærer, og afspejler derfor lærekollegiets 

interesser og faglighed. 

 

b) MB og VD har efter aftale i MED udvalget 

igangsat en proces for medarbejderne i 

forhold til trivsel. Der er hyret en konsulent 

som inden sommerferien, efter 

interviewrunder blandt 

medarbejdergrupperne, vil have et bud klar 

til hvordan en proces kan se ud.  Klaus 

Haltrups firma er valgt efter anbefalinger 

udefra og efter en  konkret vurdering i MED 

udvalget, hvor Klaus har præcenteret sig 

selv og det koncept han arbejder ud fra. 

 

c) Både SB formand og afgående 

elevrådsformand holder tale til 

dimissionsfesten. 

 

 

d) Drøftet under elevråd 
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9.  20.50-

21.00 

Evt. Sommerafslutning?  Der foreslås drøftelse af skolens 

investeringsplan på et kommende SB møde, 

i forhold til en evt. afklaring af, hvornår der 

er råd til at købe skolemøbler til 9. årgang. 

 Sisse har været til et givtigt ERFA møde med 

andre SB medlemmer. En ide herfra er at 

etablere underudvalg i SB regi. f.eks. til 

trafik, IT, databeskyttelse m.m. 

 Forslag til at forskudt valg til SB hurtigt 

drøftes i den nye bestyrelse. 

 Det har tidligere været drøftet at der ville 

være en god ide at skolen (skolelederen) 

skulle udsende månedsbrev/kvartalsbrev, til 

forældregruppen. Der er en oplevelse af at 

der mangler informationer til forældrene, 

f.eks. om beslutninger, nye ansættelser 

m.m. Der opfordres til højt 

informationsniveau. 

 Tak for god ro og orden til det sidste 

ordinære SB møde. Tak til afgående SB 

medlemmer, elevrådsrepræsentanter samt 

personalerepræsentanter. 

 


