
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Skolebestyrelsesmøde 

21. februar 2020 
 

Kl. 17.30 - 19:30 
 

Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Peter Sarka Hemmeligt 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg (3b-5b) 
Sekretær, SFO-leder: Birgitte Winther 
Skoleleder: Lars Carlsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Sarka (0a-1b), Camilla Pleidrup (0b-2a), 
Evamaria Linnet (2b-3a), Maria Løjmand (1b-5a), Vibeke Andersen (5b-7c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter: Dennis Julius, Amalie Lollike 

Afbud: Helle Øster, Dennis, 

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen. 
Der er fælles spisning efter mødet frem til klokken 19:30. 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:30 

1. Godkendelse 
af dagsorden 

JHH Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for 
sidste møde. 

Godkendt  

 

2. Godkendelse 
af referat   

JHH Godkendelse og 
ændringer til 
nærværende 
dagsorden. 

Godkendt 



 

 
17:30 

3. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a-henvendelse om skolefoto, der bliver fotograferet først i april. 
b-ikke tilstede 
c-SB ønsker at der er elever der deltager på møderne, 
skolebestyrelsesformanden tager en snak med elevrådet (med på et 
møde) om hvem der har mulighed for at være med til SB møderne, stabile 
deltagere, evt. kun med til første del af mødet, og bare en fra elevrådet 
der deltager. 
c-der arbejdes på at få forældrerødderne på som gruppe i aula. 
d-  
Mark møller fra celf kører talentforløb for nogle af vores elever.  
Nationale test bliver frivillige fremover. De 20 dårligste skoler skal teste. SB 
ønsker oplæg om hvordan skolen vil ”teste” fremover. JH inviteres med til 
næste møde. 
APV handreplan fremlagt, og er blevet bedre på næsten alle parametre. 
Fokus på samarbejdet mellem grupper og afdelinger og samarbejdet 
mellem ledelsen og de ansatte. Der er lavet handleplan for 
arbejdsprocessen.  
Gennemgang af lærerkommisionens anbefalinger i forhold til hvad vi skal 
arbejde med fremover.  

17:50 

4. Status på de 
10 indsatser 

LC Status på, hvordan 
det går med 
implementeringen af 
de 10 indsatser samt 
effekten af disse. 

endnu mere fokus på de 10 indsatser. Udsk prøver at spise med eleverne 
som i de andre afdelinger. Info til forældrene, indsk og mellemtrin har ikke 
fået henvendelse fra forældre om manglende info. Udsk har fået ros for 
det.  
Morgenmøde bruges når der er behov for det. Mellemtrinnet samles hver 
da, indskolingen bruger det flere gange om ugen. Fokus på elevgarderober. 
Ryddelige klasserum, udfordring på små lokaler, stole og borde sættes 
ordentligt på plads.  
PLC, rød tråd hele vejen op ift skriftlighed i det hele taget. Tilsyn om 
morgenen fungerer ok, og er godt.  
Medarb. Er  ok med indsatserne og de har god effekt.  
 



 

18:00 

5. Økonomi 2020 LC Gennemgang af 
ressourcetildelingsm
odeller og første 
udkast til budget 

Gennemgang af ressourcetildingen for uv og sfo, samt budgettet der er 
lagt for 2020.  
Status på økonomien 3 gange om året, der fremlægges SB.  
Godkendt af SB.  

18:20 

6. Evt. ALLE   Sb spørger om der kan være supp, til medarbejder når der er en 
væk. Der undersøges om det er en mulighed.  

 Klassedeling . før 1.4 

 Afkalkning af brusere ønskes – forældrehenvendelse. 

 Suppleringsvalg ift. stioppet SB rep.  

  

 
7. SB møder i 

skoleåret 
2019-2020 

 30.3 / 28.4 / 27.5 / 
25.6  30.3 rykkes frem til den 23.3.  

 

8. Liste med 
principper 

 
GRØN = godkendt af 
denne bestyrelse 
 
GUL = igangværende 
 
BLÅ = kommende i 
prioriteret rækkefølge 

 Trivselsprincip 
Princip for undervisningens organisering, Princip for skoleårets arrangementer og traditioner, 
Princip for understøttende undervisning, Princip for budget, Princip for inklusion 
Princip for lektielæsning og faglig fordybelse, Princip for sponsering og fundraising 
Princip for lejrskoler og ekskursioner 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem 
Princip for tilsyn med elever i skoletiden 
 

 


