
       
 

 

 

 
 
Dagsorden Skolebestyrelsesmøde den 15.6.21 kl. 17.00 – 20.00 i 
H1 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Louise Kindt, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin 

Hersom Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold 
Elevrepræsentanter: Anne Therkildsen 9x, Lasse Andreassen 9z 
Medarbejderrepræsentanter: Sidsel Rudbæk, Tue Andersen 
Ledelsesrepræsentanter: Dan Tornehave, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth 
Gæst: - 
Afbud: Martin Hersom Bien, Mikkel Brunvold , Lasse Andreassen og Dan Torvehave 
Mødeleder: Louise Kindt         Ordstyrer: Annemette Skjøttgaard       Referent: Annemette Skjøttgaard    
 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

449) Beslutning og 
velkommen: 3 min 

 

Hvem skriver ud til forældrene?  
Kristian skriver til forældrene. 

Louise byder velkommen til mødet, som afholdes fysisk for 
første gang i meget lang tid.  

Louise 
 

450) Info: Nyt fra 
eleverne:  5 + 5 min  
 

Elevrådsformand/-kvinde Lasse og Anne har deltaget på 
lærermøde og præsenteret elevrådets arbejde med 
indsatser om verdensmål. På mødet blev også drøftet, 
elevrådets muligheder for at ansøge og anvende 
økonomiske midler til elevrådsarbejde. Elevrådet har nået 
at afholde 2 fysiske møder og planlægger at afholde en 
lille sommerafslutning. Tak til elevrådet for deres store 
arbejde og konstruktive input på skolebestyrelsesmøder.  
Anne tilføjer, at der er gode kræfter i elevrådet til at 
fortsætte det gode arbejde.  

Louise 

451) Godkendelse: 5 + 

5 min 
 
Antimobbestrategien 
 

Skolebestyrelsen godkender det opdaterede dokument 
under forudsætning af sproglig gennemgang vedr. du/man 
og lix tal i elevafsnit inden publicering.  
 

Katja 

452)  Drøftelse og 
godkendelse: 20 + 5 
min 
Princip 
 

Princippet om kommunikation er færdiggjort mhp. 
godkendelse. Bl.a. er princippet opdelt i skolens ansvar og 
forældrenes ansvar. Hvad der er "tilstrækkelig 
information" afstemmes mellem lærer og 
forældregruppen, så informationsmængden og –indhold 

Karina/ 
Camilla  



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er tilpasset forventning og behov. Skolebestyrelsen 
godkender princippet.  

453) Drøftelse og 
tilkendegivelse: 15 + 5 
min 
Ansættelse af en leder 
 

Ledelsen har siden 1. august 2020 af hensyn til økonomien 
bestået af tre ledere. Mængden af arbejdsopgaver er 
større end tre årsværk, idet alene specialklasserækken 
udgør ca. 0,8 lederstilling.  
Vi påtænker ansættelse af en leder. 
  
Skolebestyrelsen anerkender behovet, når vi 
sammenligner størrelse af ledelsen på sammenlignelige 
skoler, og tilkendegiver på den baggrund opbakning til 
besættelse af en lederstilling. Dette under forudsætning af 
fokus på skolens økonomi og at pengene ikke tages fra 
undervisningen.  

Katja 

454) Brainstorm: 10 + 5 

min  
Skolebestyrelsens 
mulige opgaver og 
tiltag  
 

Brainstorm på eventuelle emner til næste års 

skolebestyrelsesarbejde. Emnerne erstatter ikke, men 
supplerer opgaver i årshjulet og løbende aktuelle emner.  

Louise 

455) Præsentation: 5+ 
5 min  
Formandens 
årsberetning 
 

Louise præsenterer udkastet til årsberetningen.  
Skolebestyrelsen kommer med input til årsberetningen, 
som planlægges udarbejdet som en videopræsentation 

Louise 

456) Info: 10 min 
 

Diverse info fra skolen:  

• Skoleårets planlægning  

Skemalægningen pågår og forventes sendt til 
lærerne i uge 25. Derefter sendes skemaerne til 
elever og forældre. På fredag sendes info om 
kernelærere 

• God sommerferie 

• Evt. 

 
 

Katja 

457) Info: 5 min Hvad skal skolens forældre vide noget om? 
 

Louise 

458) Opsummering: 2 
min 
Referat 

 

Louise sætter deadline for tilbagemelding vedr. referat. Louise 

Afslutning Sommerfrokost  


