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SKOLEBESTYRELSEN    

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
Mandag D. 23. SEPTEMBER 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, Sif Gillesberg (elev), Andrea Sugintaite 
(elev), Mariann Delcomyn (suppleant), Martin Villumsen, og Jakob Lykke 
Afbud:  
 

DAGSORDEN 

Mødet startede med en gåtur (30 min) 
a. Vendepladsen ved GBK, skolehaven, madkundskab og legepladsen ved GFO 

1. Punkter til godkendelse (5 minutter) 

a. Godkendelse af referat 
Godkendt 

b. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Strategipunkt (30 min) (ansvarlig er den/de der har punktet) 
a. Madordning (præsentation af alternativ til boden v. Linda og Rasmus) 

Gennemgang og drøftelse af nuværende madordning på skolen. 
Samt gennemgang af alternative madordninger fra f.eks. Skolemad.nu og Bistrup & Nør. 
Ordningen vil nok kræve nogle ressourcer fra skolen i forhold til fordeling el. lign. 
Det skal være et tilbud til alle børn fra 0.-9. klasse. 
Skolebestyrelsen ønsker at invitere forskellige leverandører ud til nærmere 
præsentation. 
Der kan laves en interesse tilkendegivelse blandt forældrene på ForældreIntra. 
    

3. Punkter til drøftelse (30 min) F.eks. udtalelser, høringer, time– og ferieplan m.v. 
a. Fællesskab og integration 

Gennemgang og drøftelse af skolens arbejde med fællesskab og integration: 
Mange forskelligartede opgaver, styrelsesvedtægter, dialog og kommunikation med 
forældre til og om sårbare børn, indskrivningssamtaler, specialcenter og ressourcer, 
Blomsten, ViTo, visitationen og specialskoler. 
Spørgsmål til videre drøftelse på strategidagen: 
Hvordan ser vi at inklusionen bedst kan lykkes på skolen? 
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Hvordan kan vi sikre kommunikationen inden for rammerne af, hvad vi kan og må sige, 
samt hvilke mekanismer går i gang? 
 

b. Planlægning af kontaktforældremødet d. 9. oktober 
- Rasmus, Mikala og Jakob udarbejder dagsorden 
- Afventer tilbagemeldinger fra forældrene 
- Dagsorden skal ud senest fredag d. 4. oktober 
 

c. Planlægning af strategidag 
- Fællesskab og integration 
- Elevtilfredshedsundersøgelse 
- Timefordelingsplanen 
- Læsning 
- Fremtidens skole - udskolingsfolder 
- Principper (30 min) 

  

4. Månedens temapunkt (årshjul) (45-60 minutter) (Hvis vi har tid, elles skydes punkterne til 
strategidagen) 

a. Principper (Udskydes til strategidagen) 
- fortsat gennemgang og drøftelse af princip for mobiltelefoner 
- Afslutning af revidering af principper på strategidagen 

b. Elevtilfredshedsundersøgelse (Udskydes til strategidagen)  

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

a. Status på økonomi 
Vi får den næste kvartalsrapportering primo oktober. Stadig opmærksomhed på 
kommunens samlede økonomi, og alle er bedt om at være tilbageholdene. 

b. Formanden 
Feedback fra Fællesmødet d. 17. september: Skoledistriktsforsøg, Unges sundhed og 
økonomi. Møde i GIMLE 

c. Skoleledelsen  
Aula, fælles rengøringsudbud, trafikpolitik som Mikala og Bettina arbejder videre med, 
og der er indkaldt til møde d. 24. oktober 

d. Medarbejderrepræsentanterne 
OL i udskolingen, Yvonne Irdahi går på pension 1. december, ny sundhedsplejerske  

e. Elevrepræsentanterne 
Affaldskampagne 

f. De øvrige medlemmer 
Intet 

g. Orientering fra udvalg 
Intet 
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6. Punkter til drøftelse på kommende skolebestyrelsesmøder (5-10 minutter) (alle) 
 

 

7. Evt. (5 min) 
 
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, madordning 

kontaktforældremøde, fællesskab og inklusion 
 
Onsdag d. 9. oktober kl. 18.30-20.00 kontaktforældremøde 
 
Fredag d. 1. november Strategidag kl. 16-21 
 
Torsdag d. 28. november Økonomi, 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, principper 
 
Onsdag d. 3. juni Mad og sundhed 
 


