
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

17. December 2019 
 

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 Lillike 

Afbud: Vibeke, Evamaria, Lars 
Fravær: Dennis  

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen 
Gennemlæsning mail fra Birgitte om gåhjemtider i SFO 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:30 

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

JHH Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for sidste 
møde. 

Dagsorden kom sent ud, og er derfor ikke vendt med medarbjederne. Principper 
lægges som eget punkt sidst i referatet.  
Dagsordener lægges fremover i teams, når de sendes ud til bestyrelsen. Birgitte 
sørger for dette.  
Godkendt 

 
2. Godkendelse af 

referat   
 

JHH Godkendelse og 
ændringer til Godkendt 



 

nærværende 
dagsorden. 

 
3. Opfølgning på 

opgaver 
  

 

 
17:40-
17:50 
17:50-
17:55 
17:55-
18:05 
18:05-
18:15 

 
 

4. Orientering 
a. Formand

en 
b. Elevrådet  
c. Medarbej

dere 
d. Ledelsen 

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a-Formanden er inviteret til nytårstaffel med kommunen. Søren har skrevet til 
forvaltningen om at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det var positive 
tilbagemeldinger fra forældrerådsmødet i november.  
b-Har ikke holdt møde, nogle fra ”danske skoleelever” har været og tale med 
elevrådet, der fik udleveret et spørgeskema.  
c-Samarbejde med gymnasierne, med fokus på undervisning i økonomi, i uge 4 er der 
humanistisk uge i byrådssalen for 9 årgang. Komme/gå modulet i aula er taget i brug. 
Medarbejderne er glade for julegaven. 
d-Skolens regnskab for 2019 er fin. Vi er gået i gang med planlægning til skoleåret 20-
21. Jane tilbage på ledelsesgangen efter et par måneder med meget undervisning. 
Der starter 47 elever i kommende 0. klasse, hvilket er flere end forventet.  

18:15 
5. Skolebod DJ, IL Status. Kommet godt i gang, har tjent lidt penge. Lidt svært at få organiseret at købe varer til 

boden, men der er kommet styr på det.  
Har fået overskud, og der er et ok salg til eleverne.  

18:20 

6. Evaluering 
forældrerådsmød
e 

JHH 
 

JHH fremlægger 
tilbagemeldinger fra 
mødet, og der skal 
besluttes hvilken 
punkter der skal 
arbejdes videre med. 

Jonas har samlet op på kommentarer fra forældrene. Sendes ud til SB efterfølgende. 
Godt fremmøde omring de 30, hvor de fleste klasser var repræsenteret. SB vil gerne 
gøre det sammen med medarbejderne. Positive tilbagemeldinger fra forældrerådene. 
Vidensdeling blandt forældrene var super godt.  
Opsamling fra forældrerådene: 

 Kommandovejen skal være et fokuspunkt.  

 Elevers brug af mobiltelefoner var i fokus – der skal evt. laves et princip for 
brug af andre devices.  

 Der skal laves en guide ift. forældrerådenes opgaver. 

 Der er ønske om generelt mere information ud til forældrene om hvad der 
rører sig på skolen,  information ønskes på forkant og SB har ønske om princip 
for information til forældrene, meebook, ugebrev m.m.  



 

 Udskolingen har meget fokus på faglighed og mindre på trivsel - Elevrådsrep. 
siger at der er meget arbejde på sammenhold og trivsel i deres klasse/årgang. 
Kravene er massivt ændret i udskolingen, og fylder derfor mere.  

 Ønske til at frikommuneforsøgs-årgangene er en klasse i aula, så der kan 
skrives til alle.  

 Ønske til Aula kursus fra forældrene.  
 
Der skal laves en gruppe i aula til forældrerødderne. Til indkaldelse til dialogmøder 
m.m.  
 
Rigtig godt dialogmøde, gerne 2 gange om året. Og der skal komme et output fra 
mødet.  
 
Opsamlig som SB arbejder videre med: 
Telefonprincip/devises – folder/forældrerådesguide – kommunikation/ugebreve-
meebook – skolefest – dialogmøder gerne 2 gange om året. 
 

19:00 

7. Gåhjemtider i 
SFO 

BIV  Da der ikke er lovgivning ift. hvem der må hente børnene i SFO, ønsker skolen at SB 
beslutter at Retningslinje for ”Gå hjem” tider i SFO er gældende - Andre forældre må 
ikke hente, uden at vi har fået besked af forældrene. SB er enige om at fastholde 
disse. 

 
8. Kommende 

emner og punkter 
JHH  Generel information til forældrene, ugebreve, meebook m.m.  Skal der laves princip 

for information til forældre.  
Lars gennemgår de 10 indsatser på SB mødet.  

 

9. Evt. ALLE  Skolebestyrelseskursus den 21.3 i Ringsted prioriteres. Der tilmeldes til Lars. 
 
Hvornår træder det vedtagne princip i kraft, så der tilbydes 2 forældresamtaler i 
indskolingen. Det er ledelsens opgave at implementere de nye principper.  
 



 

Mødet i januar er med ekstra tid til spisning kl. 17.30. Mødet den 27.2 flyttes til den 
21.2  
 
SB er obs på at mange forældre i indskolingen afleverer efter kl. 8 hver morgen. Kan 
tages op som punkt til forældremøde, da det forstyrrer undervisningen. 

 
10. SB møder i 

skoleåret 2019-
2020 

 17.12 / 29.1 / 21.2 / 
30.3 / 28.4 / 27.5 / 
25.6  

 

 

11. 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 
 

 
 


