
 

Skolebestyrelsen Morten Børup Skolen 2019/20 
 
Skolebestyrelsen består af: 

 5 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter 
 2 medarbejderrepræsentanter  
 2 elevrepræsentanter (fra elevrådet) 

 
Skolebestyrelsens sekretariat består af:  

 Skoleleder Susanne Laursen 
 Viceskoleleder Per Jensen 

 
Jævnligt inviterede deltagere: 

 1 repræsentant fra Sct. Georg-gården (SFO og klub) (1-2 gange årligt) 
 Afdelingsledere (efter behov) 

 
Suppleanter indkaldes, når der er afbud fra en eller flere forældrerepræsentanter. Suppleanter modtager altid dagsorden, bilag og 
referater, så de kan holde sig orienterede. Suppleanter inviteres efter behov til at deltage i diverse arbejdsgrupper, ligesom de 
inviteres med til det årlige halv- eller heldags-seminar i januar. Formand og næstformand for skolebestyrelsen er udpeget blandt 
forældrerepræsentanterne for et år af gangen. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. Der er forskudt valg hvert 2. år. 
Næste valg i april (med start august): 2 forældrerepræsentanter 2020. De øvrige medlemmers valgperiode er et år. 
 
Skolebestyrelsens arbejde: 
Skal overordnet set sikre elevernes trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolen. Dette sker gennem: 
 

 At føre tilsyn med skolens virksomhed (bl.a. de fysiske forhold, undervisningens indhold, omfang og kvalitet, 
undervisningsmidler, SFO, elevernes trivsel og ledelsen af skolen). 

 At fastsætte principper, som viser retningen for skolens arbejde, bl.a. om skole-hjem-samarbejde. Disse principper skal give 
skolelederen handlefrihed, og de skal respektere lærernes og pædagogernes faglige/pædagogiske kompetence. De ansatte 
skal derfor have mulighed for at udtale sig til bestyrelsen, før den vedtager principperne.   

 At godkende skolens budget og ordensregler  
 
 
 
 
 
 



Afholdelse af skolebestyrelsesmøder: 
 

 Der indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde ca. hver måned eller så ofte det findes nødvendigt. Ordinære mødedatoer søges 
planlagt ved skoleårets start. 

 Skolebestyrelsen skal til hvert møde udarbejde en dagsorden. Dagsordenen udarbejdes i samarbejde med skoleleder. 
Punkter, der ønskes optaget på dagsorden, skal som udgangspunkt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. 

 Dagsordenen skal indeholde O = orientering, B = beslutning, D = drøftelse for hvert punkt samt indeholde et afsluttende 
punkt, hvor der er mulighed for at planlægge næste mødes punkter.  

 I planlægningen af dagsordenen følges MB-skolens årshjul. Se nedenfor. 
 Dagsorden inkl. bilag udsendes senest 5 dage før mødet til den samlede skolebestyrelse og suppleanter. 

 Der er mulighed for at indkalde andre personer end skolebestyrelsens medlemmer, hvor det kvalificerer arbejdet med 
mødets punkter. 

 Skolebestyrelsen udvælger fast mødeleder på møderne. 
 Under mødet ønskes en konstruktiv debat af mødets punkter, hvor alle interesserede parter høres. Derudover er det vigtigt, 

at der bliver fulgt op på de beslutninger, som bestyrelsen vedtager. 
 Referat fra møderne offentliggøres på Skoleintra/AULA. På næste møde godkendes referatet formelt.  

Særligt for Morten Børup Skolens skolebestyrelse: 
 

 Særlige udvalg nedsættes efter behov, gerne med deltagelse af personer uden for bestyrelsen. 
 I april udarbejder skolebestyrelsen en årsberetning, som informerer skolens forældre og andre uden for bestyrelsen om 

årets arbejde.  
 I slutningen af hvert skoleår vælger skolebestyrelsen, hvilke indsatsområder der prioriteres i det efterfølgende skoleår. 
 I januar afholdes et halv- eller heldagsseminar for skolebestyrelsen. Dette seminar afholdes så vidt muligt uden for skolen. 
 I december mødes de forældrevalgte repræsentanter og suppleanter og laver status på de første fire måneder af skoleåret. 
 Inden maj-mødet mødes de forældrevalgte repræsentanter og suppleanter og diskuterer prioriteringer af skolebestyrelsens 

indsatsområder for næste skoleår. 
 

MB-SKOLEBESTYRELSENS ÅRSHJUL: 
 
I det nedenstående fremgår de dagsordenspunkter, der er kendte ved skoleårets start.  
 
Skolebestyrelsen valgte i maj 2019 tre indsatsområder, der skal være særligt fokus på i skoleåret 2019-2020: 
 Den åbne skole, herunder mere erhvervssamarbejde 
 Fællesskabs-skabende aktiviteter 
 Samarbejde imellem skole og forældre herunder kommunikation 



 
19. august 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden  
Velkommen til den nye skolebestyrelse 
Nyt fra ledelsen  
Nyt fra elevrådet 
 
Konstituering af bestyrelse (B) 
Konstituering af økonomiudvalg (B) 
Nedsættelse af arbejdsudvalg 
Deltagelse på forældremøder på 3. og 7. årgang (nedenfor ses information, der skal gives på møderne) 
Kommentarer til Skanderborg Kommunes budget 2020 
 
Forslag til punkter på næste dagsorden  

17.september 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet 
 
Den internationale lærerens dag (5. oktober) 
Fællesskabs-skabende aktiviteter:  24 timers løb 
Budgetopfølgning  
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 

Oktober 
 

Ingen møde i oktober 
 

6. november 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet  
 
Deltagelse på forældremøde kommende 0.årgang 
Kontraktholders kontrakt og målene heri (til orientering) 
Mål og tidsplan for bestyrelsens indsatsområder 
Halv/heldagsarrangement – hvem arrangerer? 
Status personalefravær 
Forslag til punkter på næste dagsorden   
 

5. december 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet  



 
Forslag budget 2020 - Økonomiudvalg fremlægger forslag til godkendelse. 
Fællesskabs-skabende aktiviteter: Skolefest 2020 
 
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 
Glædelig jul (juleanretning) 
 

Januar 
 

Halv eller heldagsseminar 
Regnskab 2019 og tilrettet budget 2020 (på baggrund af budgetforudsætninger) 
 

25. februar 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra elevrådet  
Nyt fra ledelsen  
 
Status: skolefest 
Planlægning af skolebestyrelsesvalg 2020 (2 medlemmer er på valg) – tidsplan osv. står i skolestyrelsesvedtægten! 
 
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 

18. marts 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet 
 
Opfølgning på elevfravær 
Skolebestyrelsesvalg 2020 
 
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 

23. april 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet 
 
Evaluering af skolefesten 
Status: sygefravær blandt personalet - og status i forhold til brug af vikartimer 
Udkast til årsberetning kommenteres 
 
Høring i forbindelse med timefordelingsplan og orientering vedrørende personalestatus 



 
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 

25. maj 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet 
 
Tilsyn med Morten Børups Skolens principper og ajourføring af principper  
Opsamling på indeværende års indsatsområder 
Budgetopfølgning 2020 
 
Forslag til punkter på næste dagsorden  
 

16. juni 
(17-19.30) 

Godkendelse af referat og dagsorden 
Nyt fra ledelsen 
Nyt fra elevrådet 
Planlægning af næste års indsatsområder  
Datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 20/21 aftales 
Økonomiudvalget fremlægger status vedrørende budget indeværende år 
 
  

 
Skolebestyrelsens kommentarer på udvalgte årgangsforældremøder: 
  

1. Præsentation af bestyrelsesmedlem 
2. Præsentation af årets fokuspunkter i skolebestyrelsen 
3. Minde om, at alle forældre er velkomne til at henvende sig med spørgsmål, eller hvis man har brug for hjælp. 
4. I de år, hvor der afholdes valg: kort information om mulighed for at komme i skolebestyrelsen – valg i foråret. 

 


