
 

 

Referat 

Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 19. august 2019 kl. 17.00 – 19.30  
 

Mødedeltagere:  

 

Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Barbara 

Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Jimmi Søndergaard, Susanne Broe Laursen og Per 

Jensen 

 

Afbud: Michael 

Elevrådet er repræsenteret ved Magnus Nielsen 9.c. (Der har endnu ikke været afholdt valg til det 

nye elevråd) 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B) 

Referat og dagsorden godkendt. 

 

2. Konstituering af skolebestyrelsen (B) 

 

Martin bliver ny formand og Lisbeth bliver næstformand og skriver teaser.  

Jimmi er ordstyrer. 

Der er lavet en aftale om arbejdsfordeling blandt de forældrevalgte.  

 

SL sender bestyrelsens årshjul til Sanne, som reviderer det og sender det retur til SL.  

 

Der er et ønske fra bestyrelsen om, at der fortsat kommer en repræsentant fra det lille 

elevråd. Det er vigtigt, at elevrådsrepræsentanterne er godt informeret om mødetidspunkt + 

dagsorden. 

 

3. Konstituering af økonomiudvalg (B) 

Martin og Barbara er valgt. 

 

4. Nyt fra elevrådet (O)  

Intet nyt.  

 

5. Nyt fra ledelsen (O) 

 

 Vi har efter sommerferien sagt velkommen til Lennart Fisker Pedersen, Sofia Riis 

Kyndesen, Anders Refstrup (pædagog og starter 01.10.19) og Emil Kjærholm 

Jørgensen. (Pædagog) 

 Rasmus Bro Svenstrup er blevet fastansat. 

 Vi deltager i et co-teaching forløb faciliteret af Fælleden. Vi har otte medarbejdere 

afsted på kursus. Yderligere deltager vi med fire medarbejdere i iMOOW forløb. 

 Vi har udvalgt seks indsats områder for skoleåret 2019/20: Teknologiforståelse, 

Udeskole, Valgfag/åbenskole, Læsning og skrivning i alle fag, Globalt 

medborgerskab og Kommunikation. 



 

 Vi har lavet en teamblomst, som i år danner grundlag for teamsamarbejdsaftalen.  

 Vi har i ledelsen set på trivselsmålingen fra foråret, og vi har positive resultater set i 

forhold til det kommunale gennemsnit. Vores børn trives. Vi har bedt de forskellige 

teams forholde sig til trivselsundersøgelsen på klasse og årgangsniveau og lave 

aftaler.  

 IT er blevet opgraderet i løbet af ferien, og ventilationen er ved at blive udbedret i 

dele af skolen. Mod forventning får vi desværre ikke dækket udgifterne i forbindelse 

med udbedring af skrænt på østsiden af bygningen. SL forfatter brev til 

forvaltningen med indsigelse, og bestyrelsen inddrages efter behov.   

 Vi vil gentænke PU. Sidste år inviterede vi to gange personalet ind til 

dialog/reflektionsmøder og oplevede, at vores beslutninger blev kvalificeret ved 

åbent at invitere personalet, frem for at have en fast lille gruppe. Vi har oplevet, at 

det giver flere forskellige perspektiver.  

 Ny hjemmeside, vi har fået fin feedback på hjemmesiden, men den er endnu ikke 

helt oppe at køre. På hjemmesiden kan man læse vores elevatortale. 

 Vi har åbning af skolehaver d. 30.08.19. 

 Vi har generelt oplevet en rolig opstart med god stemning på skolen. 

 

6. Budget 2020 – Skanderborg Kommune (D + B) – udarbejdelse af kommentarer (bilag) 

Vi forholder os til punkterne 12.5-13.1-13.2-13.3-13.4-13.5-13.7-14.1 og 14.3. fra 

beredskabskataloget.  

Punkterne blev drøftet, og SL indsamler kommentarer og indsender dem. 

 

7. Bestyrelsens deltagelse på forældremøder (D) – Sanne sender bilag 

Sannes oplæg placeres i årshjulet for bestyrelsens arbejde.  

 

Bestyrelsen deltager som udgangspunkt på 0. 3. og 7. årgang. 7. årgang har forældremøde 

d. 05.09 kl. 16 – 18. 3. årgang har onsdag d. 11.09. 

 

Jimmi deltager på 7. årgang kl 16 – 18. 

Sanne deltager på 3. årgang kl 17 - 19 

22.08 deltager Martin på 0. årgang. 

 

8. Bestyrelsens fokusområder 2019-20 – nedsættelse af arbejdsudvalg (D + B) 

 
Skole/hjem kommunikationen: Susanne, Lisbeth, Sanne. Tovholder: SL. 

Åben skole: Lisbeth, Barbara og Per. Tovholder: PKJ 

Fællesskabsskabende aktiviteter: Hanne, Jimmi, Barbara, Tovholder: Jimmi 
 
Der er en forventning om, at udvalgene mødes og laver en plan for, hvornår der kan være 
et færdigt produkt klar til fremlæggelse på bestyrelsesmøde. Denne tidsplan skal være klar 
til november.  
Der ligger opgave kommissorier for områderne. 
Tovholder indkalder til møde.  

 

9. Ajourføring med princippet ”Den inkluderende Skole” (D + B) – Bilag udleveres på mødet 

Forældrenes ansvar:  

Forældrene samarbejder med skolen om de fælles indsatser. 

Forældrene informerer skolen hvis der sker forandringer der påvirker barnets trivsel.  

  



 

Lisbeth vil gerne se på det sproglige og kommer med forslag – sender det retur til SL.  

SL laver endelig opsamling og færdiggørelse. 

 

10. Status personalefravær (O) 

Fraværet er fortsat nedadgående – flot!  

 

11. Eventuelt  

Nye regler for ulovligt fravær og forældre kan nu blive trukket i dagpenge ved for meget 

ulovligt fravær. Vi har brug for mere faste regler for registrering af ulovligt fravær.   

Procedure for registrering fra vores og forældrenes side. 

 

Vi har rigtigt mange elever, der bliver bedt om fri.  

 

12. Forslag til punkter til næste møde d. 17/9 (Lektier + ?... 

IT strategi. 

Budget opfølgning. 

Trafik politik til november mødet. 

 

 

Susanne Broe Laursen 

Skoleleder  


