
 

 
Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mandag den 19. august 

Kl. 17.30 – 20.00 

Personalerummet på 1. sal 

 

Møde nr.: 1 

Mødeleder: Lars K. 
Fraværende: 
Afbud: Elever, Gitte Kondrup, Trine 
Bay, Ann Christin, Lars Pedersen 
 

 

 (B) Punkt til beslutning, (D) Punkt til drøftelse, (O) Punkt til orientering    

Tidspunkt Godkendelse af dagsorden og referat (B) Bilag Ansvarlig 

17.30- 
17.45 

Lars Pedersen har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. 
Velkommen til Lars og præsentation af bestyrelsen. 

 

 Mødeleder 

 Konstituering af bestyrelsen (B)   

17.45- 
18.00 

Referat: 
Formand:Lars Kallestrup 
Næstformand: Mikkel  
Referat: kort opridsning af opgaverne i formandskabet i det 

forgangne år. Formand og næstformand genopstillede og blev 
valgt. 

  

 Nyt fra elevrådet (D)   

 Udsat. Der har ikke været afholdt møde 

 

 Elevrådet 

 Fravær (O)   

   Udsat. Orientering på mødet 1. oktober, når året er i gang. 
  

 Simon 

 Økonomi (O)   

18.00- 
18.10 

Ingen større ændringer i forventningen til regnskabet.  
Flytning af udgift fra segregerede elever til almenområdet pga 

manglende plads og revisitation. 
Referat: 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste gennemgang. 
Budgettet følges. Det nye økonomisystem er stadig i indfasning 
med nogle udfordringer. Men det nye system er klart en 
forbedring i forhold til tidligere.  

x 
 

Simon 

 Årshjul (B)   

18.10- 
18.40 

Bestyrelsens prioritering for året 
Er det tid til en gennemgang af skolens principper? 

x  

Lars Devantier Kallestrup  Formand 
Mikkel Frederiksen  Næstformand 
Ann Christin Rødal Mahrt  Forældrerep. 
Pauline Albrecht-Beste  Forældrerep. 
Kasper Krog Andreasen  Forældrerep. 

Lars Pedersen   Forældrerep.        
Signe Storminger-Dalgaard  Forældrerep  
Vakant   Forældresupp. 
Vakant   Forældresupp. 
Gitte Kondrup   Byrådsrep. 

Jørgen Schou   Med.arb.rep. 
Anne Jørgensen  Med.arb.rep. 

?   Elevrep.           
?   Elevrep. 
Vakant   Eksternt medlem 
Trine Bay   Eksternt medlem 
Simon Svenstrup  Skoleleder 
Bjarke Krøll Willemoes  Viceskoleleder 

Peter Nielsen   Afdelingsleder 

 



Indkalde forældrene til min. én årlig drøftelse af skolens 
virksomhed. 

 

Referat:  
Ønske om at foretningsorden kun tages op hvert andet år 
Beslutning: om at skolebestyrelsen har en bod til skolefesten d. 
som indeholder en aktivitet. + noget der gør det ud for 
årsberetning - årshjul med hovedpukter fra bestyrelsesmøderne. 
Mikkel koordinerer sammen med Simon. 

Til at stå boden kommer fra SB i hvert fald Mikkel, Lars 
Kallestrup, Pauline.  
 
Aftale om at der tages ét punkt fra principperne op på hvert 
skolebestyrelsesmøde. 
 

 Sundhedspolitik (D)   

18.40- 
19.10 

Udkast til sundhedspolitik 
Input til sundhedspolitik 
Referat: 

Ikke restriktioner på fødslsdage med appelere til at finde sunde 
alternativer. Ok med kage i SFO om fredagen. 
Vedr. rygning opbakning til at forældre kontaktes (standard-form) 

Yderligere konsekvenser afventer kommunal udmelding?? 
Gåprøve, der mangler et klassetrin. 
 
Sundhedspolitikken kommere til at gælde fra 1. jan. 2020, da der 
så er sammenfald med kommunens politik om ingen røg i 
skoletiden og røg i arbejdstiden for medarbejdere. 
 

x Simon 
 

 Resultater fra Folkeskolens Prøver (O)   

19.10- 
19.25 

Præsentation af resultater og fremadrettede fokusområder 
Orientering om sommerens prøveresultater.  
Referat: 
Resultaterne ligger lavere en foregående år og er ikke 
tilfredsstillende. Vi ved at der afhængig af elevgrundlaget altid vil 

være udsving fra år til år, men årtes prøveresultater peger -  

uanset elevgrundlag - på behov for en nærmere analyse, 
herunder et særligt fokus på enkelte fag.  
Skolen afventer kommune og landsresultater til sammenligning 
og vil herefter påbegynde et analyse-arbejde. Punktet tages op 
igen på bestyrelsens oktober eller novembermøde. 

 

 Bjarke 

 Nyt fra medarbejdere (O)   

19.25- 
19.35 

Anne – SFO/PUK: 
Evaluering af børnefesrtival på PUK 
Vilde vulkaner og kano-tur.  

PUK holder virkelig godt fat i børnen – lidt stigende børnetal. 
SFOen travl periode med nye børn. Lidt mindre  personale pga 
færre børn end tidligere kan give udfordringer. 
 
JØ- lærerne. 
1 uge før har lærene været i gang – vi er midt i en af de travle 
perioder på året. 

Stillingsopslag ude på lærer , efter en lærer der sagde op ultimo 
juni. 

 Anne og 
Jørgen 
 

 Nyt fra ledelsen (O)   

19.35- 
19.45 

 Status efter ferien 
 Afventer tilbagemelding fra LEAPS. 
 Rammer omkring 2-ugersperiode er organiseret 

 Brochure om skolen – er på vej. 
 Åben skole – surf-samarbejdet som eksempel. 

 

 Simon 



 Nyt fra Formand (O)   

19.45- 

19.50 

 

Mikkel har som næstformand været  til samrådsmøde – nyt fora 
beskrevt i loven - bestående af SB-formændende, skolelederne , 
forvaltningen og evt. elever / medarbejdere. Ambitionen er bla. 
at temapunkter fra det politiske niveau kan drøftes i samrådet 
inden politisk beslutning tages. 
 

 Lars K. 

 Evt. (D)   

19.50- 
19.55 

Signe – forældrehenvendelse vedr forældre-aflevering i 
buslommen på sauntevej, som giver farlige situationer. 
Der skrives ud nu til alle forældre med info hvor man skal 
aflevere børn og parkere. Forslag om at nedsætte trafikgruppe. 

Signe besvarer forældre med invitation til at være med i en 
trafikgruppe. 
 
Forældrehenvendelse med frustration over det lidt rodede med 
kommunikationskanalerne (Meebook, Intra, Aula) 

 Lars K. 

 Evaluering af mødet (D)   

19.55- 
20.00 

 
- Dagsorden og mødeledelsen 
- Opklaringer til referent 
- Punkter til kommende møder 
 

Referat: 
Nye ” ønsker til kommende punkter”: 

 Faglig fokus med PLC, fagligevejledere og Jeanette  
 Prøveresultater 2. runde efter analyse 

 
 

 Lars K. 

 

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2019/2020:  

 Mandag den 19. august 

 Tirsdag den 1. oktober 

 Torsdag den 28. november 

Punkter til kommende møder:  

 Teknologiforståelse (tema-møde, BW) 

 Elevfravær (Bestyrelsen) 

 Faglig fokus med PLC, fagligevejledere og Jeanette  

 Prøveresultater 2. runde efter analyse 

 
 

 

Referent; Bjarke 


