
 

 

Referat 

Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 3. december 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 

Mødedeltagere:  

 

Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Sanne Krogh, Jimmy Søndergaard, Barbara Bjørnestad 

Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Mikkel Østermark Sørensen, Ellen Marie Krusholm, Susanne 

Broe Laursen, Dorte Hertz og Per Jensen 

 

Afbud: Michael L. Rasmussen og Martin Ipsen Pedersen. 

 

Udpegning af referent. 

 

Fra del lille elevråd deltager Anders som stedfortræder for Mikkel. 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) (B) 

Dagsorden og referat godkendt. 

 

2. Nyt fra elevrådet (10 min.) (O) 

Det lille elevråd 

Der laves juletræsfest. Der skal danses og synges julesange. Der er juletræ og æbleskiver. 

 

3. Nyt fra ledelsen (10 min.) (O) 

Vi har fulgt op på internatet og har gennemarbejdet kompetenceblomsten bl.a. med input 

fra elevrådet, vi har arbejdet med den I PU, og den er godkendt i LMU som udgangspunkt 

for MUS.  

- Kunne blomsten evt. bruges som evalueringsværktøj i undervisningen og evt. i forhold 

til forældresamarbejdet? Evt. i forbindelse med kommunikationsgruppens arbejde. 

Der har været juleklip for forældre og bedsteforældre på mange årgange. Super hyggeligt!  

Introaften 22.11.18 for kommende 0. klasses elever/forældre. Der blev talt om vores fire 

værdier og der blev vist en film om 0. årgangs dagligdag. Personalet blev præsenteret, og 

læsevejleder Mette Mikkelsen holdt oplæg omkring sproglig opmærksomhed. 

SL var inviteret til møde med Børn og Unge for at fortælle om vores indsats for 

ordblindeelever. SL var indkaldt, da vi gør det særligt godt på området. Viste 

ordblindefolder og årsplan.  

Der er afgivet standspunktskarakterer.  

 

4. Status på fravær (5 min.) (O) 

Der er ikke kommet nye tal siden sidst. Fraværet svinger meget, i fredags var der ingen 

syge, og i dag er der seks. Generelt bliver det bedre. 

 

5. Budget 2019. Forslag til besparelser. (O+B)  

Vi vil gerne bevare Spirekoret, men det skal holdes udgiftsneutralt.  



 

Det anbefales, at Musical blive sat på pause næste skoleår. Man kunne alternativt arbejde 

med ”Åben scene” som underholdning til skolefesten.  

Skolefesten bevares i sin nuværende form. En overvejelse kunne være, at det bliver hvert 

andet år på sigt.  

Vi må gerne fjerne en lejrtur i indskolingen, men vi skal fortsat diskutere, hvilken årgang det 

skal fjernes på.  

Der er mulighed for, at vi fjerner en emneuge.  

Hele ledelsen inviteres med til bestyrelsesmøde på senere tidspunkt, og så vendes de 

endelige besvarelser endnu en gang. 

 

Der blev fremsat forslag fra medarbejderrepræsentant om, at ledergruppen reduceres fra 

fem til fire personer.   

Ledelsen svarer, at der efter en periode med stor udskiftning i ledelsen samt et generelt 

personaleflow, nu er brug for stabilitet i en periode og for ledelse, men at forslaget tages til 

efterretning. 

 

6. Skolefest. Status. (O+D) 

Temaet er Peter Pan. Der vil være diskotek og boder. Musical og tema hænger sammen. 

28.03.19 er der fest. 

Husk at bruge elevrådet i planlægningen af skolefesten. Opmærksomhed på, at flere 

måske kan se musicalen.  

Godt at ledelsen byder indenfor foran skolen.  

Drøftelse om at få familier har svært ved at betale indgangsprisen samt klippekort til 

snolder til deres børn. Ledelsen spørger medarbejderne, hvor stort problemet er. 

 

7. Præsentation af bestyrelsens udvalgsarbejder (O) 

 

Medarbejdertrivsel (Michael, Jimmi og HDP) 

Åben skole, mere erhvervssamarbejde (Lisbeth og PKJ) 

Fællesskabsskabende aktiviteter (Ellen og BK) 

Kommunikation – samarbejde mellem skole og forældre (Sanne, Lisbeth og SL) 

Vi nåede ikke punktet.  

 

8. Halvdagsseminar/arbejdsdag. Indhold og deltagere? (D+B) 

07.01.19 kl 12.00 – 17.00 Sophiendal Gods. 

Vi arbejder med kompetenceblomsten og ”Det dygtige bestyrelsesmedlem” 

Vi starter med en frokost. 

 

9. Røgfri skoletid 

Udfordringer og dilemmaer diskuteres, og høringssvar udarbejdes. Bilag. (D+B) 

Der blev udarbejdet et høringssvar, SL sender det.  

 

10. Eventuelt (10 min.) 

Forslag til punkter på kommende møder 

- Ordblindhed 

- Åben skole 

- Kommissorierne fra udvalgsarbejderne præsenteres 

 

 


