
 

Skolebestyrelsesmøde 
Referat 
 

 

Den 12. juni 2019 kl. 17.00 - 18.00 
Bemærk: mødested lokale F3/ F105 på Rådhuset 
 
MØDEDELTAGERE 

Tom Lysgaard (formand)  
Lars Eitmann (næstformand) 

Morten Jensen  
Camilla Rydahl ikke mødt 
Randi U. Christiansen 

Tommy Kudsk Olsen kommer senere 
Benny Juel Neis 

 

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 
Stine Thyge Johansen (medarb.repr.) 

Tine Søndergård Enger (medarb.repr) 
Inger Bentsen (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder) 

Syg 
Sofia Matjulski (elevrepr.) 

Clara Askholm (elevrepr.) 
 

 
 

 
 

 

Dagsorden 
Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

95 2  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

B 

96 5  Elevrådet 

Ingen nyheder 

O 

97 5  Orientering fra skoleleder 

Der er dimissionsfest 26.06, hvor en repræsentant fra skolebestyrelsen 
deltager med tale til 9. årgang. Morten Jensen deltager. 

Elever spiller til festen.  

Der har været nyvalg til skolebestyrelsen. De valgte er: 
Tina Pedersen og Lone Terp. Elevrådsrepræsentanter vælges i august.  

Der er mange elever, der ønsker at flytte til Ådalens Skole. Kommende 3. 
årgang bliver til 4 klasser, og der er indskrevet flere elever nu end da 

processen startede. Nu er der så mange på årgangen, at loven ville kræve 

en deling til 4 klasser. 
Der er pres på ressourcerne, især til elever, der har brug for 

specialpædagogisk bistand. 
Økonomien har stadig ikke fået årsregnskab for 2018. Der har været 

klassedannelse på 2. og 5. årgang. Forældrereaktionen har været lille. Der 
har på 5. årgang været en anderledes søgning til linjerne, hvilket har 

medført 2 medieklasser og ingen international linje. 

 

O 

98 5  Orientering fra formanden 

 

Der er afholdt 1 møde mellem skolebestyrelsernes formænd og 
skoleafdelingen, hvor visionsprocessen har været på dagsordenen 

 

O 



 

 

2/2 

99 4  Økonomi 
Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status vedr. budget 

 

Der orienteres om den økonomiske situation. 
Skolebestyrelsen ønsker en redegørelse for udgiften til Ipads. 

 
Der udarbejdes en skrivelse til uddannelsesudvalget og økonomiafdelingen. 

 

O 

 
 

100 

20  AULA 
Gennemgang af den kommende kommunikationsplatform som afløser 

SkoleIntra pr. 1. august 2019. 
Skolebestyrelsen har i Princip for skole-hjemsamarbejdet beskrevet, hvordan 

kommunikationen forventes at foregå. 

Det kan drøftes om der i forbindelse med implementeringen af AULA skal 
udarbejdes et særskilt princip for den digitale kommunikation. 

Morten Jensen præsenterer AULA. 
Der stilles et spørgsmål til, om skolebestyrelsen skal udarbejde et princip for 

brugen af kommunikationsplatformen? 

Punktet sættes på til 1. møde efter sommerferien. 

O – D - 
B 

101 15 X Skema – udkast til skema for klasser  

Skolebestyrelsen får klassernes skemaer til gennemsyn med henblik på 
udtalelse. 

Skemaerne påregnes at blive udsendt til forældre i uge 26. 

Der uddeles klasseskemaer til medlemmerne. Skemaerne forklares 
 

Der er pres på faglokaler med det nye lovforslag, hvor de kreative fag er 
prioriteret. Vi kan lave en beregning på presset for skoleåret 2020/2021. 

 

O - D - 

B 

102 2  Evt. 
Der ønskes skarphed på, hvor møderne afholdes 

 
Godkendelse af sidste referat ønskes sat på som punkt 

 

 

O 

 2  Påtegning af mødereferat 

 

Kan ikke påtegnes på grund af mødets placering 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 


