
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Dato 11. juni 2018 

Tid  19.00 – 21.00 

Deltagere Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant 
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant 
Morten Østergaard, Formand 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Jens Christian Miltoft, Elevrepræsentant 
Jørgen Mandrup Nielsen, Konst. Skoleleder 
Rasmus Munch Overgaard, Konst. Viceskoleleder 
 

Gæster Nye skolebestyrelsesmedlemmer inviteres med til mødet.  
 
De nye medlemmer af Skolebestyrelsen er: 

1. Hans Christian Bugge 
2. Ditte Drejer Christensen 
3. Susanne Østergaard 
4. Pernille Holmboe 

Afbud Alex Schmidt, Næstformand 
Faouzi Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant 
Malene Gade, Forældrerepræsentant 
 
 

Referent Rasmus Munch Overgaard, Konst. viceskoleleder 

 

DAGSORDEN 

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

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Præsentation af gæster 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat Dagsorden og referat godkendt 

NR. 2 Kl. 19.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  
2. Medarbejderne 
3. Eleverne 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Hvilke opgaver har bestyrelsen ifm. ansættelserne i efteråret? 

Indhold 1. Overblik over processen gennem præsentation af tidsplan for ansættelse af 
skoleleder, viceskoleleder samt pæd. leder. 

2. Valg/udpegning af yderligere en forældrerepræsentant fra SB til 
ansættelsesudvalget/-udvalgene 

3. Kommunikationsplan 
4. Øvrige opgaver 

Referat Ad1: Drøftelse af fordele og ulemper ved at den nye skoleleder træder ind midtvejs i 
ansættelsesforløbet af de pædagogiske ledere. Man er opmærksom på, at medarbejderne 
har brug for, at der ansættes pædagogiske ledere så hurtigt som muligt. Bestyrelsen 
godkendte procesplanen på sidste møde og der var derfor ikke ændringer til planen.  
 
Ad 2: Pernille Holmboe bliver den anden forældrerepræsentant i ansættelsesudvalget af 
ny skoleleder sammen med Morten Østergaard. Der laves et nyt ansættelsesudvalg, når 
der skal ansættes pædagogiske ledere i efteråret. Bestyrelsen tager til den tid stilling til, 
hvilke 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, der skal indgå i ansættelsesudvalget. 
 

4. Forældrene 

Referat Ad. 1: Jørgen orienterede om skolens særlige ledelsessituation. Jørgen er blevet 
konstitueret som skoleleder. Rasmus Munch Overgaard er konstitueret som 
viceskoleleder. 
 
Birthe Hansen er konstitueret som leder af SFO (herunder personaleledelse). Lene Kvist 
bliver fra det nye skoleår konstitueret som udvidet koordinator i indskolingen. Gitte Larsen 
Hansen bliver konstitueret fra det nye skoleår, som udvidet koordinator på mellemtrinnet 
og Tina Toftdal bliver fra det nye skoleår konstitueret, som udvidet koordinator i 
udskolingen. 
 
Ad. 2: Personalet er naturligvis påvirket af ledelsessituationen, men man tager det generelt 
stille og roligt, og gør det man er god til – nemlig at undervise og tage sig af børnene. 
 
Fagfordelingen og planlægningen af næste skoleår er i gang og ved at falde på plads, 
herunder ansættelse af barselsvikarer. 
 
Der skal ansættes 2 nye medarbejdere for Kenneth Hansen og Mia Kjær Hoffmann i 
SFO’en.  
 
Ad. 3: Jens orienterede om, at skolemad er en succes. Udskolingen ønsker mulighed for at 
være på multibanen. Jørgen sender spørgsmålet til drøftelse i elevrådet. 
 
Ad. 4: Henrik Rasmussen og Helle Aagaard er suppleanter i den nye bestyrelse. De inviteres 
til mødet i august, hvor skolebestyrelsen konstituerer sig. 
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Ad 3: Det blev besluttet, at den overordnede tidsplan for ansættelse af ny skoleleder 
kommunikeres ud, herunder at ny skoleleder deltager i ansættelsen af de nye 
pædagogiske ledere. Der kommunikeres samtidig om den nuværende ledelsessituation. 
 

 

NR. 4 Kl. 20.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Mødekalender for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår 

Indhold 1. Forslag til mødedatoer udleveres 
2. Hvad skal vi huske at tænke ind i planlægningen? 
3. Hvordan ser årshjulet ud for bestyrelsen? 

Referat Ad. 1: Bestyrelsesmødet den 10. juni flyttes til 11. juni 2019, da den 10. juni er 2. pinsedag. 
Den nye plan sendes ud. 
 
Ad. 2: SFO-forældrerådet deltager på et bestyrelsesmøde i efteråret og et bestyrelsesmøde 
i foråret (SFO-forældrerådet vil modtage invitation). Dialogmøde med skolens forældre i 
2019, skal tænkes ind i planen af bestyrelsen. 
 
Ad. 3: På næste bestyrelsesmøde drøftes årshjul samt kommende emner, som skal drøftes 
på møderne. 
 

 

NR. 5 Kl. 20.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Den gode opstart for den nye bestyrelse 

Indhold 1. Hvordan klæder vi de nye medlemmer bedst muligt på? 
2. Hvordan sikrer vi et godt samarbejde? 

Referat Ad. 1: Foreningen Skole og Forældre har lavet noget fint materiale til skolebestyrelser: Se 
publikation (Hæfte 1) om skolebestyrelsen fra ”Skole og Forældre” samt 
”Bestyrelseshåndbogen”. Det er vigtigt, at bestyrelsen blive introduceret til emnet 
”skoleøkonomi”, hvorfor der vil blive inviteret en udefra til introduktion af emnet. Der var 
enighed om, at der lægges en plan for møderne, hvor det fremgår, at der drøftes et særligt 
tema på hvert enkelt møde.  Den gamle bestyrelse overlader en opgave til den nye 
bestyrelse om at udforme en række principper vedrørende skolens drift og virke (der er 
allerede en plan for hvilke principper, der skal drøftes i efteråret 2018 og foråret 2019). 
Morten sender materiale til bestyrelsen om bestyrelsens opgave inden næste møde. 
 
Ad. 2: Der var enighed om, at forudsætningen for et stærkt og konstruktivt samarbejde er, 
at der laves en god introduktion til bestyrelsesarbejdet, samt det fælles ønske om at 
bestyrelsen blive et stærkt fællesskab til gavn for skolen og dens virke.  
 

 

NR. 6 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  
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Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat - 

 

 

NR. 7 Kl. 20.55 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Farvel og tak til Alex, Malene, Per og Annika 

Indhold  

Referat Jørgen takkede for den store indsats, som der er blevet ydet fra de afgående medlemmers 
side. 

 


