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Skolebestyrelsesmøde d. 28/8-2012
Tilstede: Mie Bruun(formand), René Berg (næstformand), Steen Helles (SJ - leder), Mette Purup (Me –
lærer), Ulla Jul Madsen (UM – lærer), Ann Stoltze (AS – SFO leder), Steffen Friis Brahe (SB - administrativ
leder), Mette Gundorph Wihlborg, Dorthe Møller Johnsen, Tina Ruhe, Peter Marker
(forældrerepræsentanter).

Afbud fra: Erik Bendix Jensen, (forældrerepræsentant), Morten Fjord (MN - pæd. leder), Asbjørn
Eeg Schøler & Mette Weje Andersen (elevrepræsentanter). Desuden var der afbud af Randi Christensen
Stabell SFO’s forældreråd.

1. Godkendelse af dagsorden
Peter er ordstyrer. Mie er mødeleder.
Godkendt
2. Godkendelse af referat af foregående møde
Godkendt
3. Budgetopfølgning
Mørklægningsgardiner i lokalerne C4 C5 C6 iværksættes
Børnetallene stiger ikke som forventet hvilket giver minus i kr.
Svømmehallen en fortsat merudgift. Bestyrelsen vil gerne ytre sig omkring det uhensigtsmæssige i
merudgiften til svømmehallen påvirker investeringer, undervisning m.m. Pengene som er til gode
her, er hindringen for at vi kan foretage eksempelvis køb af smartboards.
P.t. pågår der dialog mellem Skolen og Bygningsafdelingen i forhold afklaring af mellemværende.
Budgetopfølgningen viser fortsat støtteforanstaltninger kræver fokus.
4. Evaluering af klasseforløb
Dialog omkring klasse, som ikke har fungeret optimalt. Dilemmafyldt farvand.
Generel drøftelse omkring forebyggende arbejde: Skabe ”kittet” i klassen,
kommunikation/Information, forældresamarbejde og inklusion temaer. Hvordan spotter vi ”det er
nu der skal gøres noget”, hvordan får vi forældrene til at ytre sig/aktiveret.
Vi skal – rent informativt – løbende indvie bestyrelsen i hvilke tiltag, aktiviteter som hele tiden
pågår på skolen i forhold til at få klasserne til at fungere. Dette primært med henblik på at øge
indsigt i skolens arbejde. Næste bestyrelsesmøde skal indeholde aktiviteter/initiativer omkring
specialundervisningen.
5. Høring vedr. evaluering af styrelsesvedtægter, herunder valg til skolebestyrelsen
Kort: forsøg har været i gang omkring at skabe mere interesse for skolebestyrelsesarbejdet.
Det er vurderet, at effekten ikke har mærkbar som håbet på. Derfor indstilles (byrådet) at man går
tilbage til hidtidige nationale regler for skolebestyrelser med 4 årige valgperioder.
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Det overordnede mål er, at engagere forældrene endnu mere i/til at deltage i
skolebestyrelsesarbejdet. Derfor denne høring. Konkret debat omkring om 4 år er for lang tid/ 2 år
for kort tid.
Kommende valg er for 2 år. Sommeren2014 træder det oprindelige regler i kraft igen.
Overvejelser gående på at nedlægge SFO forældrerådet og indarbejde opgaverne m.m. i
skolebestyrelsen. Dette skal fremgå af høringssvaret. Dorthe laver udkast.
6. Skolebestyrelsesvalget
Vi afventer p.t. der afholdes forældremøder. Disse afholdes mellem den 3 og 15 september.
Eventuelle kandidater kan også opstilles senest 24. september ved direkte henvendelse til
skolelederen.
Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle genopstiller. Mette forfatter en appetitvækker på
skolebestyrelsesarbejdet, med henblik på at flere stiler op.
7. Visionsarbejdet
Gemmes til næste gang. Vi er nået til den konklusion at vores visionsarbejde skal ske med at
arbejde overordnet med et tema ad gangen (fx kommunikation/informationsformidling, inklusion,
forældresamarbejde) med link til kvalitetsrapporten. Formen kunne være via bestyrelsesmøde(r),
en fælles dag eller som udvalgsarbejde.
Plan om at udviklingsplanen præsenteres på første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse.
8. Eventuel henvendelse til Liffen om skitur
Næste gang
9. Kantinen
Det kører nu. Forældremøderne – der skal initieres et eller andet udleveres. Eventuelt vise
bestilingsproceduren / internetsiden på de kommende forældremøder.
10. Eventuelt og siden sidst
På given foranledning blev orienteret om start i SFO forud for undervisningsstart. Primært i forhold
til aktiviteter.

Næste gang
Onsdag den 3. Oktober 2012
Kantine Skæring
Specialundervisning
Skoleskabe - brugerbetaling
Skitur ”Liffen”

2

