
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

25.09.19 
 

Kl. 17.30 - 19:30 
 

Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Formanden Sandwich 

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), Søren 
Black Jensen (5b), Vibeke Andersen (5b-7c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter: Dennis Julius, Ingeborg Lollike 

 Afbud fra Søren Black Jensen og Evamaria Linnet 

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen 
Gennemlæsning af princip for tilsyn 

 

Tid  Punkt  Ejer Formål Referat  

 
17:30-17:32 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

 
JHH 

 
Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for sidste 
møde. 
 

 
Velkommen til ny elevrådsrep. i skolebestyrelsen, Ingeborg Lollike 8. kl. Dennis Julius 
sidder i skolebestyrelsen på andet år. Derefter præsentationsrunde. 
 
Dagsorden godkendt 
 
 



 

 
17:30-17:35 

 
2. Godkendelse af 

referat   
 

 
JHH 

 
Godkendelse og 
ændringer til 
nærværende 
dagsorden. 
 

 
Referat godkendt 
 

 
17:35-17:40 

 
3. Opfølgning på 

opgaver 

  

 Vedligeholdelsespl
an for skolen, har 
ejendomsenheden 
sådan en. 

 Sandkasse 
indskolingens 
legeplads. 
 

 Peter er i kontakt med ejendomsenheden ift. at få vedligeholdelsesplaner for 
skolen. Disse er på vej. Når der skal laves noget på skolen, aftales dette med 
ejendomsenheden. 

 

 Skolen indhenter tilbud, for at kunne sammenligne ift. 
forældreinddragelse/personale 

 
17:40-17:45 
17:45-17:50 
17:50-17:55 
17:55-18:00 
 
 

 
4. Orientering 

a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejd

ere 
d. Ledelsen 

 

 
 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

 
Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

 
a. Jonas har været i dialog med skole og forældre i forhold til at Søren ønsker at 

trække sig fra bestyrelsen. Det er kommunalbestyrelsen der afgør om et 
medlem kan trække sig midt i perioden og hvis det er muligt skal vi have et 
suppleringsvalg. Hvis der bliver valg, vil SB indkalde til infomøde om arbejdet i 
SB.  
SB har modtaget enkelte henvendelse fra forældre. De opfordres til først at 
henvende sig til klasselæreren.  

b. 8. klasse vil gerne samle ind til lejrtur, og forhører sig om de må sælge noget for 
at få penge til turen. Der er grønt lys fra SB. SB spørger til toiletkampagnen, der 
kommer inden længe. SB spørger til hvor ofte der er møder i elevrådet, og de 
vil gerne komme på besøg på et møde og fortælle om det arbejde der foregår i 
SB. Elevrådet er også altid velkomment til at kontakte SB.  

c. Henvendelse fra forælder i forhold til klassernes fysiske størrelse. Ikke noget 
der lige kan gøres noget ved. Medarbejderne ønsker at få dagsorden til SB 



 

møderne ud i god tid, så punkter kan tages op på teammøder m.m. 14 dage før 
er ønsket, men SB gør opmærksom på, at der kan komme punkter op til mødet. 
Ledelsen vil fremadrettet se på, hvordan møderne ligger i forhold til hinanden. 
Ligeledes obs. på hvor bilag er tilgængelige.  
AULA starter op den 21. oktober og den 25. oktober står superbrugerne til 
rådighed og hjælper forældrene.  

d.  Reception for UJ der går på efterløn fredag den 27.9, nyhedsbrev til forældre, 
infotavle i Aulaen, humanistisk uge i uge 4, hvor vi har fået lov til at være i 
byrådssalen, John Brædder og Simon Hansen inviteres til at åbner ballet.  
Der sker mange ting lige nu og det er positivt.  
 

 
18:00-18:10 
 

 
5. Princip for 

samarbejde 
mellem skole og 
hjem. 
 

 
JHH 

 
Gennemgang af 
udkast til princippet 
samt eventuelt 
justering og / eller 
tilføjelser / rettelser. 
 

Godt format, dialog om teksten og enkelte rettelser i teksten. SB ønsker at datoer 
meldes ud i god tid, mindst en måned før mødet afholdes.  
Næste gang godkendes princippet.  

 
18:10-18:20 
 

 
6. Princip for tilsyn 

 
LC 

BIW 
 

 
Gennemgang af 
princippet samt 
eventuelt justering og 
/ eller tilføjelser / 
rettelser. 

 
Pædagoger har i år fået et tilsyn hver, for at der er flere medarbejdere ude i 
elevpauserne.  
SB ønsker at der er nok voksne omkring børnene i elevpauserne, således at børnene 
hjælpes ift. det sociale, konflikter m.m. SB opfordrer til, at der også er medarbejdere fra 
andre afdelinger. Lars dykker ned i, hvor meget tid medarbejderne er planlagt med, og 
hvad det kan give til pauserne. Lars tager det med igen på næste SB møde.  
Ligeledes tages det med på næste MED møde.  
Der er altid 2 voksne afsted med en klasse på lejrskole.  
SB ønsker ikke at der bruges telefonkæder, ved aflysning af lektioner. Elever kan kun 
sendes hjem ved aflyste timer om eftermiddagen, og ikke de første timer på dagen. Da 
skal eleverne være på skolen, og evt. arbejde selv.  



 

Princippet genoptages på næste møde. 
 

 
18:20-18:30 
 

 
7. Høringssvar 

vedrørende ændret 
styringsvedtægt for 
skolerne  

 
JHH 

 
Det skal besluttes og 
skolebestyrelsen 
ønsker at udarbejde et 
høringssvar. 
 

SB benytter ikke muligheden for at sende høringssvar. 

 
18:30-19:00 
 

 
8. Evaluering af 

skolens og 
skolebestyrelsens 
forældremøde d. 
20.8 
 

 
JHH 

LC 

 
At få evalueret dagen 
samt træffe beslutning 
om fremtidige møder 
og disses rammer. 

 
Godt fremmøde, ca. 50 forældre. 
Der var gode kommentarer fra forældrene på mødet og vi har modtaget flere 
efterfølgende: 

 Ønske om overdækket cykelskur. 

 Opfordring til valg hvert 2 år, for at hele SB ikke skiftes ud. 

 DGI profil, hvad betyder det. 

 Møde med klasserådene. 

 9. klasse skolerejse og ikke lejrskole. 
Der afholdes møde med forældrerødderne i foråret.  
Godt møde og god form. Vi regner med at der komme flere forældre næste gang. 
Positive tilbagemeldinger. Forkert dato i indkaldelsen forvirrede lidt. 
Der undersøges ift. valg hvert 2. år.  
Mødet med klasserådene bliver den 25. november. Jonas og Lars laver dagsorden til 
mødet der tages med til næste SB møde.  
Efterspørgsel på manual til forældre ift. forældresamarbejde. 
 

 
19:00-19:10 
 

 
9. Automaten 

 
BIW 

 
At afklare 
skolebestyrelsen 
holdning til 
automaten? 

Snak om indholdet i automaten, forskellige holdninger til denne.  
Der bruges en del tid på det praktiske omkring den.  
Arbejdsgruppe nedsættes, der kigger på om elever i stedet kan sælge og tjene penge til 
lejrskole. JHH, Ingeborg og BIW arbejder videre.  



 

 

 
19:10-19:15 
 

 
10. Kommende emner 

og punkter 

 
JHH 

  
Klasserådsmøde 
Princip for tilsyn 
Princip for skole/hjem, send kommentarer, så skriver Jonas og Lars under 
-henvendelse om lange skoledage – sendes videre til Lars 
-lektiefri/UUV/ misforståelse som skal skrives ud til elever  
-frikommuneforsøget, ønske fra forældrene i forhold til evalueringen.  
 

 
19:15-19:30 
 

 
11. Evt. 

 
ALLE 

  
-Ønske til at mødes i SB lidt mere uformelt. Jonas inviterer.  
-personale efterspørger et årshjul på indhold i SB møderne. 
-kæmpe ros til SFO for engagementet i Piratugen. 
 

  
12. SB møder i 

skoleåret 2019-
2020 
 

  
31.10 / 25.11 / 17.12 / 
29.1 / 27.2 / 30.3 / 
28.4 / 27.5 / 25.6  

 

 


