
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Referat 
 

Den 18. juni 2020 kl. 17.00 - 20.00   
 

MØDEDELTAGERE  

Tom Lysgaard (formand)  

Lars Eitmann (næstformand) 

Mette Hansen 

Camilla Rydahl  

Randi U. Christiansen 

Tommy Kudsk Olsen - afbud 

Benny Juel Neis 

 

Inviterede gæster: 

Nanna Kornerup Nielsen – afbud  

Anne-Mette Risgaard Schmidt - afbud 

Flemming Seier Nielsen 

Ditte Schytte Hansen 

Ulla Pedersen 

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 

Tina Petersen (medarb.repr.) afbud 

Lone Terp (medarb.repr) afbud 

Inger Bentsen (adm.leder) 

Iben Bækkelund Jagd (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder) -

afbud 

 

Monique Guldhammer (elevrepr.) afbud 

Julie Dall (elevrepr.) afbud 

 

 

 

Sags nr. Tid Bilag Beskrivelse  

098 5  Godkendelse af dagsorden B 

099 10  Elevrådet  

 Elevrådet har ikke haft mulighed for at samles på 

tværs af klasserne pga. corona-retningslinierne. 

O – D 

100 15  Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, 

Tom Lysgaard, formand, byder velkommen og introducerer til 

bestyrelsesarbejdet, herunder rammer og lovgivning samt 

forventning til opstart i det nye skoleår. 

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Orientering om rammerne for bestyrelsens arbejde og 

forventning til medlemmernes indsats. 

 

O - D 

101 10  Orientering fra skoleleder  

 Medarbejderstatus: En enkelt SFO-medarbejder har 

valgt at stoppe. Der er desuden ansat en 

matematiklærer til indskoling. Ligeledes er ansat en ny 

adm.medarbejder med start 1.08. Der er i dag 

desuden taget afsked med adm.leder Inger Bentsen.  

O 
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 Der har været oplæg for eleverne om stofmisbrug. 

 To af lærerne har modtaget en pris for deres indsats i 

forbindelse med genåbningen. Lærerne er blevet 

indstillet af forældre. Prisen overrækkes næste fredag. 

 MED-udvalgsmøde, hvor indførelsen af røgfri-skole 

blev drøftet. Det implementeres fra årsskiftet. 

Sygefraværsopgørelse, status for medarbejderne, alle 

grupper, er p.t. på 3,3 %. Det er meget 

tilfredsstillende.  

 Makerspace: Sammen med forvaltningen samarbejde 

omkring en ansøgning til VillumFonden om etablering 

af et makerspace. På hver skole skal der etableres en 

makerspace-satellit, og selve produktionen kan ses på 

campus. Projektet kobles med innovations-efterudd. af 

både en leder og en medarbejder hvert sted. 

 Dimissionen for 9. årgang kan efter de nye 

retningslinjer gennemføres. Tale for eleverne om 

formiddagen. Om eftermiddagen dimission for hver 

klasse, separat, med forældre. For specialklasserne er 

det et morgenarrangement. 

102 5  Orientering fra formanden  

 Dialog med de øvrige formænd vedr. rammerne for 

skoleafslutning samt dialog med forvaltningen. 

 Vedr. indretning af faglokaler er det væsentligt at 

tænke aftenskolernes behov og ressourcer ind 

O 

103 5  Orientering om modernisering af faglokaler 

 Der er bevilliget midler til renovering af faglokaler. 

Renoveringen omfatter faglokaler til de fag, som vil 

være nye eksamensfag. 

 Der er nedsat arbejdsgruppe. Skolens repræsentanter 

har haft møder med forvaltningen om behov og 

muligheder. 

 Projektet vil omfatte omplacering af flere af 

faglokalerne. 

 Makerspaceprojektet indtænkes i placeringerne. 

 Der er behov for et ekstra lokale til Madkundskab 

 Byggeprojektet sendes i udbud hen over sommeren 

og det er forventningen at ombygningen gennemføres 

fra august til december. 

 Det tidligere-LAR-projekt er til dels indtænkt i 

arkitektens oplæg. Desuden planlægger skolen selv at 

forsøge at skaffe midler til at forbedre faciliteterne. 

  

O 

104 10 x Svar fra Skolechef Paw H. Nielsen på baggrund af henvendelse 

fra skolebestyrelsen 

 I forlængelse af bestyrelsens henvendelse omkring 

forvaltningens disponering af forbrugte 

vikarressourcer, så finder bestyrelsens det stadig ikke 

rimeligt, at uforbrugte midler på nuværende tidspunkt 

O – D – B 
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ikke kommer skolen til gode. Drøftelse af bestyrelsens 

mulighed for at forfølge sagen. Der er opbakning til 

dialog og at dette sker både gennem forvaltningen og 

det politiske niveau. En enig skolebestyrelse ønsker at 

drøfte principperne for overførelserne på næste 

dialogmøde. 

 Det blev besluttet at næstformanden forfatter et 

udkast til henvendelse til udvalgsformanden. Den 

endelig ordlyd aftales via Aula. Udkastet ligger klar 

mandag, onsdag er der frist for bemærkninger. 

Fremsendes endeligt torsdag. 

 Formanden forfatter udkast til bestyrelsens 

forventninger til det kommende dialogmøde. Ligger 

klar til at udsendes som bilag til første 

bestyrelsesmøde i august. 

105 10 x Orientering vedr. henvendelse til Uddannelsesudvalgsformand 

Morten Skovgaard 

 Formandskabet har i forlængelse af lokalavisens 

omtale af udvalgets motiver for renovering af skolens 

faglokaler taget kontakt til lokalavisens redaktør for at 

gøre opmærksom på sagens historik. Formandskabet 

har desuden udarbejdet pressemeddelelse, som 

efterfølgende har været bragt af medierne. Formålet 

er at sikre, at bestyrelsen og skolens medarbejdere 

krediteres for deres indsats. 

O - D 

106 10 x Mødekalender 2020/2021 

Bilag med forslag til møderække. 

 Mødet i august fastholdes (d. 25.08), øvrige dato 

fastsættes på dette møde. 

O – D - B 

107 15 x Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder. 

Fordeling af årgange/ specialområdet mellem medlemmerne 

med henblik på at skolebestyrelsesmedlemmerne deltager i 

forældremøder på årgangene i efteråret 2020. 

Drøftelse af formål og skolebestyrelsesmedlemmernes bidrag 

til forældremøderne. 

 Årgangene er blevet fordelt, så medlemmerne kan 

inviteres til de kommende forældremøder. 

O – D – B 

 

108 20 x Skolebestyrelsens årsberetning 

Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 

Årsberetningens forslås udsendt til forældre via AULA. 

Aftalt blandt bestyrelsens medlemmer, at tilføjelser og 

kommentarer til årsberetning kan se via Aula. 

 Skriftlige kommentarer, supplement m.v. skal sendes 

til formanden senest mandag. 

 Supplement: Værdiprocessen er ikke afsluttet. 

Bevægelsesprofilen er i fortsat drøftelse med 

medarbejderne. Endelig en stor anerkendelse af 

medarbejdernes indsats i forbindelse med både 

nedlukning, fjernundervisning og genåbning. Og til 

O – D - B 
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forældrene, som også har ydet en stor indsats med 

hjemmeundervisning. 

 Beretning er færdig tirsdag. 

 Beretningen er klar til udsendes på Aula onsdag. 

 

109 15 x Skemalægning 

Skolebestyrelsen forlægges de foreløbige klasseskemaer. 

 Principper for skemaerne orienteret og skemaer 

gennemgået i overskrifter. 

 Der er p.t. indskrevet 83 børn i de kommende 0. 

klasser. 

 Linietimerne er blevet reduceret fra 3 til 2 timer ugt. 

for at skabe sammenhængende læringsforløb er der i 

det nye skema mulighed for at samle timer fra flere 

fredage, således at eleverne nogle fredage har tidligt 

fri mod at de andre fredage har længere 

tilstedeværelse. 

 Det er en erfaring fra foråret, at det giver 

trivselsværdi at samme medarbejdere gennem dagen.  

 

110   Eventuelt 

 Idrætsbyen ved svømmehallen er sat til at åbne maj 

2021. Projektet er støttet af LOA-fonden. 

 Drøftelse af sikker skolevej. Såfremt bestyrelsen 

ønsker en vurdering af trafikforholdene kan de bede 

skolens administration rette henvendelse til 

forvaltningen. 

 Forslag til kommende punkt; indsats vedr. den 

udvendige vedligeholdelse. Det anbefales af 

skolelederen, at der på førstkommende 

bestyrelsesmøde udarbejdes en prioriteret liste over 

de initiativer, som skolebestyrelsen skal tage sig af. 

 Konstituering sker på næste møde. 

 Det skal være tydeligere bl.a. i Aula hvem der sidder i 

bestyrelsen og hvordan man kommer i kontakt med 

dem. 

 

   Påtegnelse af referat  

0 = Orientering, D = Drøftelse, B = Beslutning 

 

Påtegning d. 18.06.2020 

 

 


