
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
mandag d. 4. maj 2015 

Kl. 17.30 – 20.00 
 

Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand), 
Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Heidi Skovgaard, Peter Taulo Larsen, Anette Jessen,  
Louise Abel Thomsen, Henrik Andersen, Lilian Jørgensen,  

 
Fraværende : Louise Jørgensen, Jacob Hilkjær (næstformand elevrådet), 
 
Fraværende med afbud: Kirsten Eriksen, Line Sørensen (elevrådsformand), 
 
Ordstyrer:  Lotte Andersen                     Referent: Thomas Dvinge Baun 
 
Referat: 
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 
 
2. Rundvisning 
Bestyrelsen var rundt og se skolens nye udeskolelokale. 
 
3. skolefest -bestyrelsen 
Bestyrelsen vil gerne være med til at sælge boller/pizzasnegle i vores pizzaovn i skolens 
udeskolelokale. 
Lotte og Benny er i dialog og laver en turnus over hvem der står i ”pizzaboden” (Anette, Peter, Lotte, 
Henrik, Heidi, (Louise)) 
Eleverne på 6-7 årgang laver pizzasnegle, som kan varmes. 
Lotte er kontaktperson fra bestyrelsen og Vibeke Knudsen er koordinerings ansvarlig vedrørende 
optænding af ovn samt udeskolelokalet generelt mm. 
 
4. Oplæg til bestyrelsens fortællinger på forældremøderne 2015-16 
Det er væsentligt at der vælges forældrerødder i hver klasse, samt at der arrangeres minimum et 
socialt arrangement om året pr. klasse, hvor elever, lærere og forældre koordinerer og planlæger 
sammen. 
Det kunne være en god ide, at der blev udarbejdet er årshjul/aktivitetsplan for den enkelte årgang, 
hvori der står, hvilken type arrangement, der skal arrangeres for hver årgang fx 0.årgang ”spil i 
SFO”, 1.årgang ”skovtur” osv. 
Når bestyrelsen deltager på de forskellige forældremøder, er det centralt at få fortalt at samarbejdet 
omkring klassen er et forpligtende fællesskab mellem skole (lærer) og hjem (forældre) og hvor vi har 
besluttet at der arbejdes med at planlægge trivselsarrangement omkring klassen. 
Lærerne er forpligtede på, at få aftalt og deltage i et socialt arrangement samt at samarbejde omkring 
skolefesten. 
 
På næste bestyrelsesmøde, reviderer bestyrelsen princippet for skole-hjemsamarbejdet –med 
udgangspunkt i det eksisterende princippet for skole-hjemsamarbejdet. 
 
Når bestyrelsen er med på forældremøderne, er det centralt at skolebestyrelsen får givet et billede af, 
hvad der har været arbejdet med i skolebestyrelsen i det forgangne år samt hvad der er af 
fremadrettet arbejde for skolebestyrelsen.  
Det er væsentligt at få fortalt, hvad bestyrelsen har været med til at prioritere. 
 



Der skal laves et fælles oplæg som bestyrelsens medlemmer holder sig til når der afholdes 
forældremøder. 
 
Anette, Louise og Bettina laver et oplæg til hvad bestyrelsen skal fortælle på forældremøderne næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Thomas og Bettina laver oplæg til skole-hjemsamarbejdet. 
 
5. status fagfordeling 
Næste skoleårs fagfordeling er tæt på at være færdig. I løbet af denne uge tages fagfordelingen ned 
og konfirmeres endeligt. 
Der har været lidt usikkerhed om, hvordan der skal prioriteres vedrørende frivillig/obligatorisk 
lektiecafe, dette afklares endeligt når vi ved, hvornår der udskrives folketingsvalg. Det er prioriteret 
at en klasse har sine faste lærere i lektiecafeen. 
Der er tre ledige stillinger pga. pension samt aftale omkring 6. ferieuge, disse besættes inden for den 
kommende måned. 
Gennemsnitligt arbejdes der med at en lærer underviser 26 lektioner. 
 
6. Høring ferieplan –bilag medsendt 
Bestyrelsen havde ingen indvendinger til ferieplanen 2016-17. 
 
7. Meddelelser  

a) Formanden  
Lotte har haft dialog med bestyrelsen fra Eggeslevmagle skole, vedrørende 
et skriv til kommunalbestyrelsen i forhold til prioriteringerne på 
skoleområdet. 

b) Elevrådet  
Intet 

c) Medarbejderrepræsentant. 
8 årgang bliver inviteret til arrangement vedrørende ungdomskulturer. 

d) SFO  
SFO er med i skolens emneuge. 
SFO har aftalt en ugentlig tur-dag. 
SFO’en deltager i multidag på Tårnborg skole. 
Enkelte børn besøger bokseklubben. 

e) Skoleledelsen. 
Der kommer ministerbesøg på mandag (forudsat at der ikke er udskrevet 
valg). Energiministeren vil gerne komme og se, høre og tale med børn og 
voksne på skolen vedrørende vores energirenovering. Desuden deltager 
borgmesteren, skolechef, udvalgsformand samt kommunale ejendomme. 
Kirsten arbejder pt. 20 timer om ugen. 
I forbindelse med kommunale besparelser, er det besluttet at centralisere 
administrationen (TAO), hvilket betyder at der bliver reduceret i budgetterne 
på skolerne samt at der bliver flyttet administrative medarbejdere fra 
skolerne til centraladministrationen. Inden juni 2015 ved de enkelte skoler, 
hvor meget der skal reduceres med. 
På serviceområder (Pedeller) arbejdes der på at lave et kommunalt 
servicekorps, dette betyder at der reduceres i budgettet og at der flyttes 
medarbejdere fra de enkelte skoler til det centrale servicekorps. 
 
 

8. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 
Heidi Skovgaard 
 



9. Evt. 
Anette fortsætter i bestyrelsen på trods af at hendes barn skal på efterskole til næste år. 
Det undersøges om elever kan bruge egne cykler, ved cykelture i skoletiden. 
Uro i timerne kunne være et tema i en emneuge eller lignende. 
Næste bestyrelsesmøde rykkes fra den 1. juni til den 8. juni 2015. 
 
Pkt. kommende møder:  
 

• Kvalificering af princip for skole-hjemsamarbejdet. (Bilag princip af 14 marts 2014) 
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen 
• Forældretilfredshedsundersøgelse 
• Generelt gennemsyn af retningslinjer og principper 
• Drøftelse af inde- og udeordning for mellemtrinnet 
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse) 
• Sundhedspolitik 


