
       
 

 

 

 
 

Skolebestyrelsesmøde den 26.4.22 kl. 17.00 – 20.00 i H1 
 

Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Kristian Kjær, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Hersom Bien, 

Karina Veng, Mikkel Brunvold, Nina Saustrup  

Elevrepræsentanter: Selma Schmidt, Lucas Johansen 

Medarbejderrepræsentanter: Helle Helbo, Tue Andersen 

Ledelsesrepræsentanter: Sidsel Rudbeck, Katja Uth, Christina Birch Mogensen, Anders Houlberg Bentzen 

Gæst: Tina Bröner Grimm 

Afbud: Martin Hersom Bien, Karina Veng, Selma Schmidt 

Mødeleder: Annemette Skjøttgaard       Ordstyrer: Kristian Kjær         Referent: Katja Uth 

 

 

Punkt 

 

Beslutning Ansvarlig 

521) Beslutning og 

velkommen: 3 min 

 

Hvem skriver ud til forældrene?  

 

Mikkel 

522) Information og 

godkendelse:  25 + 5 min 

Budget 22 

Efter en fremlæggelse ved administrationslederen Tina Bröner 

Grimm og diverse spørgsmål fra skolebestyrelsen godkendte 

skolebestyrelsen budgettet for skole og SFO. Bestyrelsen 

hæftede sig ved differencen mellem de tildelte midler til børn 

med særlige behov og de faktiske udgifter til det samme.  

 

Tina, Katja 

523)  Info: 5 + 5 min 

Nyt fra eleverne 

Eleverne var fraværende.   Selma og 

Lucas 

524)  Info/Evaluering: 10 + 

5 min  

Antimobbestrategi 

Katja informerede om, at skolen første gang har haft 

Antimobbestrategien i brug, og at den er et udmærket 

redskab. Ledelsen reflekterede efterfølgende, hvordan man 

på en god måde kan tage hånd om alle forældrene, hvis børn, 

der er del af en mobbesituation. 

Skolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Katja 

525) Drøftelse og 

godkendelse: 15+ 5 min 

Princip 5 og tilsyn 

 

Mikkel og Nina fremlagde 

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet 

pædagogisk personale  

Bestyrelsen rettede princippet igennem og godkendte 

princippet.  

Det godkendte princip offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

Mikkel og 

Nina 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20 – 18.50 Pause 

 

 

526) Drøftelse og 

beslutning: 40 min 

Klassesammenlægning 

kommende 9. årgang 

 

 

Information om og drøftelse af forældrenes tilbagemeldinger 

vedr. klassesammenlægningen herunder ønsket om at bevare 

hhv. a og b klassen, inddragelse af forældrene i processen, og 

indhentning af et datagrundlag for beslutningen om 

sammenlægningen. 

 

Skolebestyrelsen drøftede forældrenes tilbagemelding. 

Bestyrelsens bevæggrund for at fastholde princippet om 

klassesammenlægning er, fordi princippet tilgodeser alle 

elever i fællesskabet (køn, faglighed, socialt tilhørsforhold, 

særlige behov og udfordringer), og fordi det af ledelsen 

tilvejebragte datagrundlag ikke gav anledning til at anvende 

undtagelsen i princippet.  

Skolebestyrelsen anerkender et behov for at forlænge den 

igangværende proces ved at udvide datagrundlaget for 

beslutningen om, hvordan de nye 9. klasser skal fordeles til to 

klasser, så vi sikrer, at alle forældre får mulighed for at give 

input til, hvad der er vigtigt i en sammenlægning at lægge 

vægt på, når klasserne skal fordeles. 

Skolebestyrelsen tænker til stadighed, at der er mulighed for 

to gode klasser på baggrund af ryste posen modellen og ser 

også en mulighed for, at to klasser, der får tilført elever, kan 

blive to gode klasser. På den baggrund understøttede 

skolebestyrelsen ledelsens ønske om at forstørre 

datagrundlaget yderligere.  

 

Anders og 

Katja 

527) Info + drøftelse: 15 + 

5 min 

Sidste skoledag 

Sidste skoledag bliver i år et fælles arrangement på 

Grimpladsen. Katja præsenterer sidste skoledag og de 

muligheder og udfordringer, arrangementet medfører. 

 

Pga. tidsnød nåede bestyrelsen ikke punktet. Information om 

punktet udsendes til bestyrelsen på mail. 

  

Katja 

528) Undersøgelse: 5 min 

Valg 

Annemette, Martin, Mikkel og Karinas positioner i 

skolebestyrelsen er til valg i år – hvem genopstiller? Nina 

(Louise), Kristian og Camille fortsætter de næste to år.  

 

Punktet er udsat til næste møde.  

 

Annemette 

529) Godkendelse og 

underskrift af dagens 

referat 

Referat 

 

Referatet betragtes som underskrevet, når alle har meldt 

godkendelse tilbage til Annemette.  

Annemette  


