
 

 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag, den 26. februar 2019 kl. 17.00 – 19.30 
 

Mødedeltagere:  

 

Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, 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: Lisbeth,  

Frederik deltager fra det store elevråd. Ingen deltagere fra det lille elevråd 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B) 

Referat fra ledelsesseminar sendes ud sammen med bestyrelsens kompetenceblomst, når 

den er færdig. 

 

 

2. Nyt fra elevrådet (O) 

Vi skal i gang med at planlægge Bededagsferie.  

Det store elevråd skal deltage i fælles kursusdag for elevråd på ungdomsskolen. 

Elevrådet har evalueret juleafslutningen. Det gik fint, men de ville gerne have haft lidt mere 

tid. 

Ønsker:  

 Papiraffald – kan der laves papiraffaldssortering i klasserne? 

 Kan der bruges hårnet i kantinen? – der findes hår i maden.  

 Kan der indkøbes sæbedispensere til badene så hygiejnen øges?  

Elevrådet oplever ikke, at de er blevet involveret ret meget i skolefesten. De har nogle 

ideer, så hvordan kommer de på banen? PKJ undersøger, hvordan elevrådene kommer 

med i planlægningen.  

 

3. Nyt fra ledelsen (O) 

 

 Vi har fået to grønne smileyer for arbejdsmiljøet, så nu har vi både i skole og SFO. 

Vi fejrede det i fredags med brød til medarbejderne.  

 Sygefraværet er faldende, så det er vi meget glade for.  

 En lærer har fået bevilget orlov endnu et skoleår og en pædagog får orlov næste 

skoleår. To lærere på 4. årgang er lige gået på barsel og en på 5. årgang er også 

lige gået på barsel. Vi har endnu tre, der går på barsel til sommerferie. 

 Grundet skolens økonomi har vi påbegyndt afskedigelse af en pædagog. Vi afventer 

kommunens tildeling af ressourcer samt forflyttelsesplan i forhold til lærerne, og vi 

forventer at reducere lærerpersonalet med ca. tre stillinger.    

 Der er kommet ny politisk aftale, hvor folkeskolereformen justeres. Det handler om 

færre timer i indskolingen og opblødning af § 16 b. I skoleåret 20/21 vil der blive 

flyttet rundt på nogle timer i fagene.   



 

 Justering af I-klasser for kommende skoleår pga. faldende elevtal. 

 Fundraising til skolehaverne har været en stor succes.  

 

 

4. Skolens indsats for de ordblinde børn (O) – SL 

SL orienterer om skolens indsats, læsevejledernes årsplan samt ordpatruljen.  

Skolen arbejder videre på en folder for området. 

 

5. Skolens synlighed (D+O) 

SL har tidligere nævnt, at vi overvejede at få et firma til at stå for en promotion film. Der 

kommer dog muligvis noget i forbindelse med AULA, så vi vil gerne afvente. 

Det blev besluttet.  

 

6. Skolebestyrelsens kompetenceblomst (B+D) – bilag 

Nogle af ordene må gerne foldes lidt mere ud, forklares lidt mere.  

Strategisk ændres til strategi. 

  

BK og Sanne arbejder videre med formuleringerne og en indledning med en præsentation 

til ”Det gode bestyrelsesmedlem er”  

BK og Sanne medbringer udkast til næste møde. 

 

7. Skolefest og skolebestyrelsens opgave (D) 

Bestyrelsen skal lave bemandingsplan til en lille bod ved den lille gymnastiksal i tidsrummet 

18 – 22. Bemandingsplanen sendes til SL.  

 

8. Regnskab 2018 og budget 2019 (O) – DFH 

DFH orienterede. 

Skolebestyrelsen vil gerne sætte budgettet for skolebestyrelsen ned, så de også bidrager. 

2. budgetopfølgning til maj og økonomi kommer på dagsordene igen herefter.  

 

Vi får et større økonomisk overblik til april, herefter vil SL informere igen og her supplerer 

skolebestyrelsen.  

   

9. IT-strategi (B) – bilag 

DFH orienterede og modtog forslag til ændringer og arbejder videre.  

 

10. Eventuelt  

 

Martin ønsker, at vi får lavet en forventningsafstemning omkring kommunikation. 

SL fortæller, at vi laver guideline omkring kommunikation, og en forventningsafstemning vil 

være en klar del af arbejdet.  

 

Opmærksomhedspunkt: Vi har nogle arbejdsgrupper, vi skal have deres arbejde på 

dagsordenen.  

 

 

Skolebestyrelsens årsberetning. 

 

Punkter til næste møde: 



 

Justering af skolereform herunder § 16 b 

Informering omkring AULA. 

Kommunikationsgruppen skal på. 

 

 

 

Susanne Broe Laursen 

Skoleleder  


