
Skolebestyrelsesmøde nr.84 den 21/8 – 2018 kl. 17.00 – 20.00 Personalerummet i B- byg. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Line, Helene, Neo, Dorthe, Signe, Sabine 

Suppleanter: 

Afbud:         Gæster: Annette             Ej mødt:  

Mødeleder: Morten    Referent: Sabine     Bespisning: skolen 

Dagsordenspunkter: 

Nr.: Tid Punkter Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Velkommen og 
gennemgang af 
dagsorden 

Orientering & spørgsmål 
 

MA  

2 17:05 
17:35 

Konstituering 
 
 
Valgproces 

Medlemmer og konstituering 
Fastlæggelse af formands- og næstformandsposterne samt mødelederposten. Hvem er valgt for personale og elever? 
 
Formand: Morten 
Næstformand: Johannes 
Mødelederpost: Line 
Medarbejderrepræsentanter: Dorthe, Signe 
Elevrepræsentanter: Neo 9f, Malthe 8f 
 
Suppleringsvalg 
 
Dette skal afholdes snarest muligt. Procedurerne følges. LW, Morten og Line forbereder dette.  
 

Morten og 
LW 

 

3 17:35 
18:00 

Økonomi Status og proces 

Første løn for skoleåret er lige kørt, så vi snarest kan fremskrive året og få et overblik over budgettet i indeværende 

økonomi år. Ledelsen fremlægger budgetplan for resten af året på september mødet i forlængelse af 

budgetfremskrivningen. 

 

Der kommer en ny økonomimodel, hvor der er flere ressourcer til inklusion - også ressourcer man kan søge. 

 

Medarbejderne bakker op om, at vi sammen skal nedsætte vores merforbrug. 

 

AN, LW  

4 18:00 
18:15 

Vikar 
 

Status og handleplan for vikarforbrug 

Handleplanen for vikarforbruget skal justeres, når den første løn er kørt. Lige nu ser det ikke ud til, at vi kan overholde 

vikarbudgettet for dette økonomi år. 

Fremadrettet fremvises også en sammenligning med samme kvartal i sidste skoleår. 

Skolen er i øjeblikket meget opmærksom på ikke at bruge for meget vikartid eksempelvis i forhold til mødeaktivitet  

og andet planlagt fravær. 

Ved sygdom kan linjefag lægges sammen med et andet linjehold, hvor eleverne så ikke får fri i udskolingen. 

LW  



Der ytres ønske fra forældrerepræsentant om at lavet et princip for, hvad eleverne på mellemtrinnet skal, hvis deres 

linjehold aflyses. 

 

Kvalitet i vikartimer – handleplan udkast 

Francesca planlægger møde for arbejdet med kvalitet i vikartimer, hvor der er fokus på data. Dette afholdes sammen 

med LW og HH. Efterfølgende bliver der møde med undergruppen, som er Dorthe, Line, Francesca og LW  

 

5 18:15 
18:20 

Pause    

6 18:20 
18:35 
 

Nyt fra elevrådet Formand for elevråd: Neo 9f, næstformand Malthe 8f. 

 

Der er kommet en tovholder på det lille elevråd (0.-3. årgang), som er Mathilde Osenfeldt.  

Der er lagt 11 møder ind for det store elevråd (4.-9. årgang.). Lars, Neo og Annette står for det store elevråd. 

 

Elevrådet skal melde tilbage, hvad trivselspuljen skal bruges til. Der er enighed om,  

at dette tages op på første elevrådsmøde i det store elevråd, så eleverne kan byde ind med forslag.  

Der skal være en opmærksomhed på, at der skal klimasikres i cd-gården. Opmærksomhed på at pengene skal komme 

både yngre og ældre elever til gode. 

 

Der er lagt møde ind ift., om vi skal være rettighedsskole. Mødet er sammen med LW og Neo. 

 

Neo, Lars  

7 18:35 
19:05 

Markedsdag 
 

Evaluering af markedsdag 

 

De fleste klasser var med. Det var en succes. 

Billedskolen, skakskolen og musikskolen var repræsenteret til markedsdagen for første gang i år. Positive 

tilbagemeldinger fra forældre ift. fritidsskolers deltagelse.    

Positive tilbagemeldinger fra medarbejderne ift. selve indholdet, og at dagen er på en torsdag.  

Jakob, Line og Anne arbejder med markedsdagen næste år. Annette og Lars er med fra ledelsen. 

Stor glæde ved at lærerbandet deltog på dagen. 

 

Det skal undersøges, hvor mange penge der præcis er tjent på mobilepay. LW undersøger dette og undersøger,  

om der er indhentet penge i de enkelte 8. klasser (nuværende 9.årgang). 

1200 kr. er betalt kontant.  

  

Markedsdagen 2020 bliver torsdag d. 11.6.2020. 

 

Jakob og 

Annette 

 

8 19:05 
19:25 
 

Proces for nyt afsæt 
for samarbejde i 
skolebestyrelsen 

Orientere om og igangsætte proces med udgangspunkt i forældrerep Oplæg.  

Det er muligt at få en facillitator fra skole og forældre med til et møde med forældrerepræsentanterne, som kan støtte 

op om samarbejdet i skolebestyrelsen. Det kunne tage udgangspunkt i en forventningsafstemning. Væsentligt at vi 

afstemmer hvad fokus skal være i processen med en eventuel facillitator og fokus på hvad vinklen skal være i 

processen – hvad er det vi vil?  

Morten/ 

forældrereps 

 



 

 

Der ytres ønske fra forældrerepræsentant om at få mulighed for at diskutere cases og ud fra disse diskutere 

værdigrundlaget. Ønske fra forældrerepræsentant om en diskussion af hvordan vi kommunikerer og samarbejder. 

Forældreønske om at det bliver tydeliggjort hvor skolebestyrelsens grænse går ift. ledelsens arbejde. 

 

Ønske fra ledelsesrepræsentant om at vi har fokus rettet mod fremtiden gerne i samarbejde med en facillitator. Fokus 

på hvad målet er for skolebestyrelsens arbejde med udgangspunkt i vores værdier.  

 

Morten tager fat i skole og forældre og LW kontakter HR, således at vi kan få besøg af en facilitator på september 

mødet. Mulighederne afsøges. 

 

9 19:25 
19:45 

Skoleårets mødedatoer 
planlægges 
 

Skolebestyrelsesmøderne er følgende datoer: 17.9.19, 23.10.19, 19.11.19, 10.12.19, 20.1.20, 19.2.20, 24.3.20,  

20.4.20, 14.5.20, 16.6.20. 

Kontaktforældremøde: 30.10.19, 28.1.20, 29.4.20. 

Alle møder er kl.17-20.  

  

Morten  

10 19:45 
19:55 

Evt.    

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:    

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


