
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 

 

 

Dato 24. april 2018 

Tid  19.00 – 21.30 

Deltagere Alex Schmidt, Næstformand 
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant 
Malene Gade, Forældrerepræsentant 
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder 

Gæster  

Afbud Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand 
Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant 
Jens Christian Miltoft, Elevrepræsentant 

Referent Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 

 

DAGSORDEN 

NR. 1 19.00–19.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst 

Indhold Godkendelse af referat 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat Godkendelse af referat - godkendt 
Godkendelse af dagsorden – godkendt 

•  
Orienteringspunkter skal fremadrettet skal skubbes i dagsordenen, så vigtige 
punkter fremmes. 

Punkter til evt. 

• Valgfag! 
 

 

NR. 2 19.05-19.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold - Administration og ledelse  
 

- Medarbejderne 
- Eleverne 
- Forældrene 
- Skole & forældre  
-  

Referat Administration og ledelse  
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• Se bestyrelsesinfo 

• Bestilt to ny eksemplarer af Skolebestyrelsens håndbogen 

• 266 har tilmeldt sig som brugere på Skolemad.dk 
Stor ros har der været for maden 
 

Medarbejderne 

• SFO – god start med skolemad 

• Lærerne – stadig konflikt i hovedet, men fagfordelingen fylder også meget. 
Eleverne 

• Intet  
Forældrene 

• Ej 
Skole & forældre 

• Alex har trukket sig fra Skole/forældre som instruktør. 

• Skolen er stadig medlem af Skole/forældre 

 

 

 

 

 

NR. 3 19.15 – 20.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Økonomi 

Indhold Ledelsen fremlægger revideret forslag til budget. 
Punktet involverer også fokus på inklusion og distriktsbørn 
 

Referat Mikael gennemgik det reviderede budget. 

• Der er budgetteret et med et underskud for skoleåret 2018-2019 på 195.000 kr. Det 
skyldes blandt andet det forhold, at vi ansætter en pædagog med 
socialpædagogiske kompetencer til skolens inklusionsteam og mellemhold.  

 
Budgettet blev godkendt med følgende kommentar: 
SB ønsker en løbende budgetopfølgning gående på budgetår og regnskabsår. 
  

 

NR. 4 20.00 - 20.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Skolebestyrelsesvalg 

Indhold En drøftelse om valget, reklame og opstilling 
Valg i foråret - http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018  
Oplæg fra udvalget 

Referat Plan for gennemførelse af SB-valg er lagt ud på ForældreIntra 
 
Udvalget har drøftet et informationsmøde og et opstillingsmøde. 
Vi talte om, at der skulle laves et skriv fra SB til klasserne – en reklame for den 14. maj og 
selv valget. 
Indhold kunne være: 

http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018
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Pause 

NR. 5 20.40-21.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Plan for udarbejdelse af principper 

Indhold Overblik over manglende principper  
Plan for hvornår der skal arbejdes med principperne laves 

Referat Mikael refererede til tidligere udsendt oversigt. 

• Plan skal ligge færdig til den 1. maj for udarbejdelse af principper. 

• Punktet tages op på junimødet. 
 

 

 

 

NR. 8 21.25-21.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift Evt. 

Indhold Mødekalender! 
 

1. Information fra medarbejderne og SB til interesserede forældre – om skolens liv. Et 
cafemøde. 

2. Finde en oplægsholder via Skole/forældre – SB 
 
Input. 

• Det skal ”rive lidt i næsen” for at få folk til at interessere sig i SB-opgaven 

• Teksten fra en skolebestyrelse til en flyer skal fx beskrive, hvorfor det er vigtigt 
at interessere sig i skolebestyrelsen – at stille op – værdien i det! 

• Teksten skal være skolen i hænde søndag,  

• Udvalget (Per og Morten) laver et udkast til tekst – Mikael hjælper med tekst til  

• Mikael taler med nogle lærere om at deltage i et arrangement den 14. maj – 
ikke i et større debatforum, men med oplæg omkring forskellige indsatser på 
skolen. 

• Alex laver oplægget fra SB på mødet den 14. maj. 
 
Der laves en ”flyer” med tekst omkring det at være SB-medlem og som også indeholder en 
invitation til den 14. maj, hvor der holdes oplæg om udvalgte indsatser på skolen samt 
indlæg fra SB (model 1). 

 

NR. 6 21.10-21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Drøftelse af servering af øl i forbindelse med arrangementer på skolen. 

Indhold Skal der arbejdes videre med det punkt? 

Referat SB drøftede punktet. Den hidtidige praksis fortsættes med mulighed for at indtage øl eller 
vin ved særlige lejligheder. Forældrene skal dog selv afhente øl/vin fra udleveringsstederne. 
 

NR. 7 21.20-21.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formanden 

Overskrift Evaluering af mødet 

Indhold En kort runde blandt mødedeltagerne, om reaktion på mødet 

Referat   



SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Referat  
 Husk mødekalender til SB for kommende skoleår til næste møde i juni. 
 

 

 

 

  

NR. 9 TID: X min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: JMN 

Overskrift Opsamling til fremtidige møder 

Indhold Drøftelser der ikke behandles, men planlægges til fremtidige møder 

Referat  


