
 

 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 5. december 2019 kl. 17.00 – 19.30  
Mødedeltagere:  

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

Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Dorte Hertz, Susanne Broe 

Laursen, Therese Kolby, Anders Rahbek og Per Jensen. 

 

Afbud: Jimmy. 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B) 

 Referat og dagsorden er godkendt. 

 

2. Nyt fra elevrådet (O)  

Lille elevråd. 

 Vil gerne lave nogle mål og har aftalt med servicelederen, at de kan male nogle mål 

op i rundkørslen ved hallen. 

 Talt om, at 5. + 6. årgang bager kager til et juletræs arrangement, hvor eleverne 

skal være sammen med deres venskabsklasser.  

 

Store elevråd. 

 Lavet arbejdsgrupper med fokus på bæredygtig emballage og vegetarmad. 

 Talt om juleafslutningen for udskolingen. 

 Elevrådet har talt med deres klasser omkring reglerne for ”slam” mad. 

 

3. Nyt fra ledelsen (O) 

 

 Ansættelsesudvalget er gået i gang, vi havde første møde i går. Vi får hjælp af Stine 

fra HR, og sammen har vi lavet en profil med MBS kendetegn, faglig og personlig 

profil. Stillingen slås på inden jul, samtaler i februar og ansættelse pr.01.04. 

 Ny kantinedame, Bettina. 

 Vi har sagt farvel til BM og GI.  

 Vi har været ramt af nogle sygemeldinger, en er tilbage og flere starter op 

umiddelbart efter jul.  

 Vi oplever, at der er en god stemning fint illustreret ved, at personalet har taget godt 

imod Aula. 

 Juleklippedage med stort fremmøde af både forældre og bedsteforældre – dejligt 

med stor opbakning. 

 Ledelsen er i gang med et toårigt forløb omkring styrkelse af inklusionsindsatsen og 

er ved at stille skarp på indsatsområder for kommende år. Vi har bla. talt om at 

arbejde med et fælles børnesyn. Yderligere vil vi gerne styrke teamsamarbejdet, og 

vi vil gerne arbejde med at optimere vores møder bla. gennem uddannelse af 

teamkoordinatorerne. Vi ser også på, om vi kan udnytte vores vejledere bedre.  

 Nyt PLC, vi arbejder på at optimere det, og vi holder bestyrelsen orienteret.  

 Elevfravær skal defineres lokalt af SL, det kommer ikke fra centralt hold.   



 

 Martin og SL har været til dialogmøde med politikerne omkring struktur på 

skoleområdet. Der kommer 2000 elever ekstra inden for de næste 10 år i 

kommunen, og det er en stor økonomisk udfordring. September 2020 skal der være 

truffet nogle beslutninger.  

 

4. Princip for lektier på Morten Børup Skolen (D + B) bilag 

Arbejdsgruppen har nu et bud på princip lektier. Bilaget drøftes og godkendes, hvis der ikke 

er betydelige rettelser. 

 

 Princippet er godkendt.  

 

5. Høring omkring tildelingsmodellen (D+ B) bilag 

Læs bilag inden mødet, der skal udfærdiges et høringssvar på mødet. 

 

 Bestyrelsen udarbejdede høringssvar, SL sender det rundt til endelig godkendelse.  

 

6. Kort information om skolefesten 2020.                                                                     
Skolebestyrelsen har tidligere ytret ønske om at elevrådet (især 8. og 9. årgang) skal 
involveres i festen, og hvordan de gerne vil have den. Hvordan er status i forhold til dette?  

 Vi har tre repræsentanter fra det store elevråd med i styregruppen, der er med til at 
kvalificere skolefesten. Gruppen er godt i gang, og eleverne bidrager fint. 
 

7. Opfølgning på manglende principper på hjemmesiden (O + D) 
Principperne er nu lagt på hjemmesiden. 

Princip for skole-hjem samarbejdet blev ved et tidligere møde lagt til side, da forventninger 
til forældrene er repræsenteret i flere dokumenter fra bestyrelsen – hvad gør vi? 

 Vi tager principper op til revision på mødet til januar. 

8. Forslag til punkter på næste dagsorden  

 Fællesskabsskabende aktiviteter 

 Åben skole 

9. Eventuelt 

 Hvordan ser det ud med bygningsstandarden? Søren har aftalt 
bygningsgennemgang med kommunen. Skolebestyrelsen vil gerne orienteres. 

 Vi har fået stillet bus til rådighed til indsats for de elever, der er erklæret ikke 
uddannelsesparate. Lisbeth og PKJ vil i samarbejde med UU arrangere en tur for 
disse elever, hvor de præsenteres for forskellige typer af arbejde. 

 Lisbeth og Sanne har meldt sig til nytårskuren d. 16.01.20. 

 Martin laver udkast til årsberetning, og sender den rundt til kvalificering.  

 

 



 

HUSK: God appetit – vi spiser jule-mad til mødet  

 

 

 


