
Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 5.februar 2018 Kl. 17.30 -20.00 

 

 

 
Deltagere: Martin, Lotte, Gitte, Lilian, Henrik, Julie, Louise, Louise Abel, Birgitte og Henriette 

 

Fraværende : Mads 

 

Fraværende med afbud: Annette Jessen, Heidi Skovgaard, 

Ordstyrer: Lotte 

Referent:  Henriette 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Punkter til eventuelt 

Meebook 

Lugtgener i drengenes omklædningsrum i hallen. 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden  

Er blevet kontaktet af vores UU-vejleder vedr. uddannelsesparathed for 

vores 8. klasser – i følge referat fra forældrerådsmødet. 

UU-vejlederen skal primært arbejde med de elever, der ikke er 

uddannelsesparate. Grundlaget for at blive uddannelsesparat er forskellige 

afhængig af, om det er lærere eller UU-vejleder der vurderer. Enter med 

karakter fokus eller sociale kompetencer. 

 

Rapport vedr. sygefravær hos personalet, som er meget højt. Skal være 

punkt til næste bestyrelsesmøde.  

 

b) Elevrådet  

Sidste møde blev aflyst, derfor intet nyt. 

 

c) Medarbejderrepræsentant 

Intet nyt. Vi har mange syge både elever og personaler. Terminsprøverne er 

begyndt. 

 

d) SFO  

Der bliver afholdt fastelavn i indskolingen på fredag. 

HOPLA er lige blevet afsluttet. Og der er afholdt ”drengerøvsaften” for 

drengene, der ikke har deltaget til Lucia. 

 

e) Skoleledelsen 

Der kommer muligvis en ny affaldspolitik. Der arbejdes på, at det bliver 

samme system hos hjemme – altså sortering. Med mange containere stående 

på matriklen. Affaldet skal sorteres rigtigt – der kommer nyt fra 

arbejdsgruppen, når formen er besluttet. 

 

Martin deler et bilag ud vedr. UngSlagelse. Der skal udvælges et 

bestyrelsesmedlem/forældrerepræsentant, der skal påtage sig rollen. Martin 

skriver tilbage, at bestyrelsen ønsker mere information om indhold og 

arbejdsmængden, inden der bliver valgt en repræsentant.  

 



Der har været forsøg på brand på et toilet ved 6. klasse gangen. Alle 

medarbejdere er blevet bedt om, at tale med klasserne om det. 

 

Nye regler til afgangsprøverne er stukket ud. Eleverne kan nu dumpe 

afgangseksamen. Disse oplysninger skal formidles ud til elever, forældre og 

udskolingslærerne. 

 

Nye regler ifm. terminsprøverne er blevet nævnt på infomødet på skolen. 

Benny er i gang og har styr på de nye tiltag. 

 

Skolelederne er indkaldt til et møde vedr. reduktion af sygefraværet. 

 

 

 

 

4. Høring ang. Kvalitetsrapport  

 

Christine har bedt Martin om at lave et udkast til høringssvar. Udkastet bliver delt rundt på 

mødet. Bestyrelsen skal lave deres eget udkast eller komme med kommentarer til oplægget.  

Bestyrelsen ønsker en fremadrettet plan for, hvordan udviklingen kan/skal vendes, så den 

”negative” udvikling ikke fortsætter. Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens samlede svar. 

 

5. Høring ang. Ressourcetildelingsmodel 

 

Martin har udarbejdet et forslag til høringssvar, som bliver delt ud. Udkastet bliver 

gennemgået med MED-udvalget på torsdag den 7/2-18 på et ekstraordinært møde. 

 

Martin gennemgår tankerne bag rapporten og de fire økonomiske modeller. Alle har fået 

tilsendt rapporten. 

 

Martin opfordrer alle til, at komme med kommentarer, som Lotte kan have med til mødet 

med Christine mandag den 19/2-18 efter vinterferien, hvor de laver det endelige udkast. 

Henrik ønsker at deltage i mødet. 

 

6. Skolebestyrelsesvalg 

 

Det bliver meldt ud i marts fra Center for uddannelse, hvordan valget skal foregå.  

Lilian og Lotte vil gerne stå for et arrangement, så de mødes i uge 8 og udarbejder en 

slagplan for forløbet. Louise Jørgensen vil gerne deltage. Mødet bliver torsdag den 22/2 kl. 

14.30. 

 

 

7. Valgfag i kommende skoleår 

 

Bestyrelsen skal være med, når der vælges valgfag på skolen. De valgfag der tilbydes på 

skolen, skal følge valgfagsrækken. Personalet kan komme med forslag til valgfag, som 

ledelsen skal søge godkendelse til, inden det bliver oprettet.  Dog skal valgfagsrækken følges. 

Der kan evt. laves et samarbejde med ungdomsskolen. Valgfaget skal dog indgå i elevernes 

projektopgave. 

Skoleledelsen kan evt. komme med et oplæg til valgfag på skolen, som bestyrelsen skal 

informeres om.  

 

 

 

 

 



 

8. Ansættelse af Viceskoleleder 

 

Der er ansat en viceskoleleder, som bliver offentliggjort på intra hurtigst muligt. 

 

9. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 

 

Louise Abel 

 

10. Evt. 

 

Der er lugtgener i drengenes omklædningsrum. Der kan klages over og indberettes ting, der 

ikke fungerer til Kommunal Ejendom. 

 

Ugeplaner i Meebook kan ikke ses af begge forældre, når de ikke er samboende men med 

fælles forældremyndighed. Hvordan kan det løses? Henriette undersøger det og giver Henrik 

besked. 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.18/HC 

 

 

 

 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 

 Anti moppestrategi – på mødet i marts 

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Princip for skole/hjemsamarbejde  

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 

 PC politik/mulighed for brug af PC, eller udlån 

 Rapport om sygefravær 


