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SKOLEBESTYRELSEN    

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
ONSDAG D. 28. AUGUST 2019 

Kl. 18.00-20.30 
MEDLEMMER        
Rasmus Shermer, Martin Back, Kim Ørum Derlich, Birgitte Brøchner Mathiasen, Mikala Berg Dueholm, Jørgen 
Jørgensen, Linda Hasselbalch, Kristian Koefoed Nielsen, Benedikte Sparre Warlev, Andrea Sugintaite (elev), Sif Gillesberg 
(elev), Martin Villumsen, og Jakob Lykke 
Afbud: Sif Gillesberg (skolerejse), Benedikte Warlev (skolerejse) 
 

DAGSORDEN 

1. Punkter til godkendelse (5 minutter) 

a. Godkendelse af referat 
Godkendt 

b. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Årets strategipunkt (30 minutter) (ansvarlig er den/de der har punktet) 
a. - Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen: 

Linda Hasselbalch, Jørgen Jørgensen, Andrea Sugintaite og Kristian Koefoed. 
- Mødelængde: Skolebestyrelsen har besluttet at møderne afholdes i tidsrummet kl. 
18.00-20.30, men det skal evalueres løbende. 
- Deltagelse af suppleanter til møderne: Skolebestyrelsen beslutter at suppleanten gerne 
må deltage i skolebestyrelsesmøderne. 

 

3. Drøftelse af mødedatoer, årshjul, prioriteringer, udvalg mv. 
- Forslag til mødedatoer og årshjul (står sidst i dagsorden) 

Gennemgang og drøftelse af mødedatoer og årshjul. 
Mødedatoer og årshjul er revideret sidst i referatet. 
 

4. Punkter til drøftelse (5-30 minutter) F.eks. udtalelser, høringer, time– og ferieplan m.v. 
a. Ferieplan 2020-2021 (bilag) 

Skolebestyrelsen godkender den fremlagte ferieplan for 2020-21. 
b. Høring om det administrative budgetforslag for 2020 (bilag) 

Skolebestyrelsen tager høringen om det administrative budget til efterretning. 
c. Høring om valg til skolebestyrelsen (bilag) 

Skolebestyrelsen ønsker at fastholde den nuværende fireårige valgperiode særligt af 
hensyn til kontinuiteten. 
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d. Forældreovertagelse i november 
Forslag om at der igen i år er forældreovertagelse i uge 47 (d. 19.-21. november). 
Skolebestyrelsen bakker op om, at det er i uge 47.   
Der skal hurtigt en dato ud til klasserne. 

e. Deltagelse på forældremøde for 4. trin d. 4. september kl. 17 
Fra skolebestyrelsen deltager Martin Back. 
Dokumentet om mellemtrinnet sendes ud til skolebestyrelsen. 

 

5. Månedens Temapunkt (årshjul) (45-60 minutter) (ansvarlig er den/de der har punktet) 
a. Principper 

- fortsat gennemgang og revidering af principper 
- Princip for mobiltelefoner (ledelse og medarbejdere), sundhed (Linda) 

kommunikation/Aula (skolebestyrelsen) og lejrskole (Martin) 
b. Elevtilfredshedsundersøgelse 

– Gennemgang og drøftelse af resultaterne fra elevtilfredshedsundersøgelse for 4.-9. 
klasse fra juni 2019 
- der er skiftet system, så vi kan ikke sammenligne med de seneste år 
- høj svarprocent på skolen 
- alle teams har kigget trivselsmålinger igennem – og hvad kalder det på af handlinger? 
- på mellemtrinnet og udskolingen er der en høj trivsel 
- skolens ledelse giver skolebestyrelsen en nærmere gennemgang 

 

6. Punkter til orientering (30 minutter) (alle) 

a. Status på økonomi 
Der er i hele kommunen en bekymring for, at den kommunale serviceramme bliver 
overskredet. Udfordringen ligger især på specialundervisning og anbringelsesområdet. 
Derfor er alle centrale som decentrale enheder blevet bedt om at være tilbageholdende 
med forbrug i resten af 2019. De midler der ikke bliver brugt i 2019 forventer skolen at 
få overført som en positiv genbevilling i 2020. 
Såfremt det overskrider 2 % grænsen vil skolens ledelse specifikt søge om en særaftale 
ift. overførslen. 

b. Formanden 
Fællesmøde for skolebestyrelser i kommunen d. 17. september  

c. Skoleledelsen 
GIMLE d. 4. september kl. 16, affaldssortering, Kend dit land for 4. trin, ny skolehave ved 
parkeringspladsen, Michael Paulsen 25 års jubilæum, der er søgt midler udvikling af 
læringsmiljøer, Byens hus åbner d. 30. august 

d. Medarbejderrepræsentanterne 
Gode opstartsdage i august, nye kollegaer 

e. Elevrepræsentanterne 
Arbejder med affaldssortering som kampagne 
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f. De øvrige medlemmer 
Intet 
 

7. Punkter til drøftelse på kommende skolebestyrelsesmøder (5-10 minutter) (alle) 
a. Alle punkter skal vurderes, om de er relevante eller passer ind i årshjulet. 

 

8. Evt. (5 min) 
Udeareal ved GFOen 

 
Hvert år på Strategidagen revurderer vi punkter til årshjul – eller tilføjer hvis enighed herom. 
 
Hvis et eller flere medlemmer finder det relevant at flytte et punkt fra årshjul op til dagsordenen pkt. 3, er 
det naturligvis muligt.  
 
Forslag til mødeplan og årshjul for skolebestyrelsen 
    Årshjul 
Onsdag d. 28. august    
 
Mandag d. 23. september Aula, planlægge strategidag, 

kontaktforældremøde 
 
Onsdag d. 9. oktober kl. 18.30-20.00 kontaktforældremøde 
 
Fredag d. 1. november Strategidag kl. 16-21 (branding/fastholdelse, 

timefordelingsplan, økonomi, mad og sundhed) 
 
Torsdag d. 28. november Læseindsats 
 
Tirsdag d. 21. januar   Timefordelingsplan og GFO/Vandtårn 
 
Onsdag d. 26. februar Principper, økonomi/regnskab, kontaktforældre 
 
Mandag d. 9. marts kl. 18.30-20.00 kontaktforældremøde 
 
Torsdag d. 26. marts Fag- og opgavefordeling, principper 
 
Mandag d. 27. april Trafik 
 
Onsdag d. 3. juni Mad og sundhed 
 


