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 Dato  
18. marts 2019 
Kl. 17.00-20.30 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Pernille, Boris 
Anja deltog fra kl. 17.30 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Daniel valgt som informant 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 30/1-19 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet 

3 Nyt fra elevrådet Valdemar 10 O  Elevrådet vælger nyt formandskab på næste møde. 

 Der er arbejdet videre på synligheden omkring elevrådet, der er bl.a 
oprettet en Instagram profil. Elevrådet har ønsket en stor skærm ved 
kantinen, dette kan give udfordringer i forhold til vedligeholdelse af 
nyheds-strømmen. Elevrådet vil være undersøgende på, hvad de 
øvrige elever synes. 

4 Budget 2019 og regnskab 
2018 
 

LI 20 ODB Lisbeth gennemgik resultatet fra regnskabsåret 2018. Der er i dette budgetår 
brugt ca. 1½ million af overskuddet til udvalgte investeringer. 
Lisbeth fremlagde skolen vikarforbrug i både undervisning og fritid. Forbruget 
udgør lige under 3% af skolens forbrug. 
Lisbeth gennemgik planen for særlige prioriteringer fra 2018 og 2019. 
 



 
 

5 Rundtur og præsentation af 
undersøgelse af klasserum 
m.m. 
Investeringsplan behandles 
på møde den 23/4-19 
 

LI og ML 40 O Lisbeth og Mona har været på gennemgang i alle lokaler og primært kigget på 
lyd, lys, vægge, gulve, lofter og møbler. 
Hele bestyrelsen var på tur rundt på skolen for at se udvalgte lokaler. 
Bestyrelsen havde følgende kommentarer, der tages med til punktet på næste 
møde: 

 Troldtekt pladerne i lofterne fungerer rigtig godt. 

 Dejligt at eleverne har været inddraget i processen omkring 
renovering af toiletter – dette skal huskes til f.eks. ny indkøb af 
møbler. 

 Der hvor der har stået møbler på gulvet, der nu er fjernet, kan der 
måske tænkes i folier 

 Skolen har rigtig mange pæne toiletter – opfordring til, at vi fortæller 
den gode historie om det. 

 Lyd og lys betyder meget for læringen i rummet. Der kan skiftes pærer 
i også de gamle lamper. 

 Ønske om, at der tænkes langsigtet og ikke i hovsa-løsningerne. 
 
 

6 Skoleårets planlægning 
 

ML 15 ODB Skoleårets planlægning er så småt gået i gang. Der er flere ubekendte da 
justeringer af reformen ikke er vedtaget endnu. 
Hvis lovforslaget bliver vedtaget kan det have indflydelse på ansættelser i 
fritidsdelen.  Der bliver givet udtryk for, at pædagogernes ressourcetimer er 
blevet brugt godt. 
 
På undervisningsdelen er der meldt ud at reformjusteringer vil koste et sted 
mellem 8 og 11 lærerstillinger i kommunen. 
 
29. marts får vi udmeldt tildelingen fra fagsekretariatet. 
På næste møde vil skolebestyrelsen behandle reformjusteringer konkret. 
 



 
 

 

7 Afklaring af et evt. nyt 
forældrearrangement. 
 

Alle 10 DB Hoved-MED-udvalget har lagt op til, at der i distrikterne afholdes nogle 
fællesskabsdage. I vores distrikt har vi afholdt foredraget med Lola Jensen. 
Derudover har vi som skole inviteret til et arrangement om børn og digitale 
medier. Begge arrangementer var godt besøgt. 
Daniel undersøger om Anette Prehn kan komme, og hvad hun koster. Dette 
kommer på et senere møde.  

8 Planlægning 

kontaktforældremøde den 

23. april 2019 

Alle 15 DB  Folderen til forældrerådene er ved at være færdige og skal 
præsenteres for kontaktforældrene. 

 I forbindelse med overgangen til AULA vil vi sætte en debat i gang om 
”god kommunikation” 

 Reformjusteringerne. 
 

Michael og Mona arbejder videre med planlægningen af dette arrangement. 
Alle bestyrelsesmedlemmer skriver til de forældre, de er kontakt til. Birgitte 
kontakter Pernilles kontaktforældre. Besked afventer program fra Mona og 
Michael. 
 
 

9 Princip nr. 2 
Opfyldelse af 
undervisningspligten ved 
deltagelse i eliteidræt eller 
musikskole 

Alle 10 OD Mona gennemgik princip 2. Konkret hos os er der i dette skoleår to, der har 
søgt om fritagelse fra undervisningen i forhold til undervisning i musik. 
Vi har et godt samarbejde med Kulturskolen omkring dette. 

10 Nyt fra formand Michael 10 O Michael har fået flere forældrehenvendelser: 

 En henvendelse omkring kostpolitik. Michael har haft telefonisk 
kontakt til den pågældende forældre. 

 Der har også været flere henvendelser omkring reformjusteringerne. 

 En henvendelse fra nogle pædagoger omkring UUV 

 En forældrehenvendelse fra 0. kl omkring manglende idræt. 



 
 

 En forældrehenvendelse omkring afspærring, når der arbejdes med 
maskiner o.l. 

Michael svarer på alle henvendelser og inddrager ledelsen og den øvrige 
bestyrelse hvis nødvendigt. 
 

11 Nyt fra medarbejdere AN + LE 10 O Undervisningsdelen: 
Der er ønsker om at ”opgradere” vores faglokaler omkring naturfag. 
Der er 42 frivillige hjælperen til kolonien. 
Fritidsdelen: 
Klubben har investeret i nogle laserpistoler, det får rigtig mange ud at bevæge 
sig. 
Der har været overnatning i vinterferien, der deltog 29 børn. 
I Kristi himmelfart arrangerer Klubben tur til Bogensholm.  

12 Nyt fra ledelsen ME, LI, SR, ME 10 O Søren: 

 Soffen er ved at etablere et stillerum på første salen. Der flyttes i det 
hele taget på rum i SOFFEN. 
Der arbejdes på at reducere støjen. 

 Klubbens ene bus kan ikke gå gennem syn til sommer 

 0. klasse har i starten af skoleåret haft idræt i hallen. Senere har der 
været arbejdet med motorik i klassen og i motoriklokalet.  
Team og Søren udarbejder en skrivelse til 0. klasses forældre omkring 
dette. 

Mona: 

 Når der skal arbejde med maskiner mv. på skolens område spærres 
der af med ”minebånd” Det er vigtigt, at personalet er meget 
opmærksomme på at tale med børnene omkring det. 

 Ledelsen tager henvendelsen fra pædagogerne omkring indholdet i 
UUV med i planlægningen og vender tilbage til pædagogerne omkring 
ønsket om at ændre ”navn” fra UUV til social fag. 



 
 

 

 Vi skal udarbejde en procedure omkring cykling med børn, det er en 
sikkerhedsforanstaltning. 

 Der har været brandsyn med påpegning at små fejl og mangler.  
Når der ansættes nye medarbejdere tages de med på en runde 
omkring brandsikkerhed. 

 Det er en stor udfordring, at mange elever møder meget tidligt på 
skolen. Ledelsen udarbejder en skrivelse omkring dette. 

 

13 Nedsættelse af 

ansættelsesudvalg 

Alle 10 B  I forbindelse med ansættelse af afdelingsleder deltager formand og 
næstformand i ansættelsesudvalget. 

14 Forslag om ekstra 

bestyrelsesmøde den 8. maj 

2019 

Dialogøde med fagudvalg 

den 3/10-19 

 

Alle 5 OB Der indlægges et ekstra møde d. 8. maj. Fra 17.00-19.00 

15 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Daniel sender sit skriv forbi Michael inden det lægges på intra 
Daniel sender sit skriv til Merete Reinholt Andersen på kontoret, som lægger 
det på intra 

16 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B Mødet d. 23. april starter kl. 16.30 
Punkter: 
Vikarer og sygefravær 
Reform herunder §16b 
Princip nr. 3 
Investeringsplan 


