
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 27-08-2019 

 

Tid:  18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde 

 

Sted:  Personalerummet 

 

Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Årsberetning 

3. Høringssvar feriekalender 2020/2021 

4. Økonomi  

5. Evaluering af klassetemaer 

6. Evaluering af årshjul 

7. Princip for lejrskoler 

8. Status byggeri 

9. Nyt fra 

10. Evt. 

 

 



Side 2 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 

Godkendt 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Årsberetning Bestyrelsens input til 

årsberetningen. 

Rudi 

Referat/beslutning: 

Forslag om at lave årsberetningen som en lille video hvor hele bestyrelsen deltager 

Jesper har lavet en foreløbig oversigt over emner til årsberetningen og laver en uddybning af 

punkterne og fordeler punkterne. 

Brian koordinerer optagetidspunk og samler de enkelte klip. 

Samarbejdet imellem bestyrelserne er også et punkt til årsberetningen 

Årsberetningen skal være ude inden uge 42 

 

Videre proces: 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Høringsvar feriekalender Udarbejdelse af høringssvar. JP 

Referat/beslutning: 

Bestyrelsen anbefaler at eleverne går på juleferie d. 18/12 2020 og starter i skole d. 10. august 2020 

 

Videre proces: 

Jesper sender et høringssvar på bestyrelsens vegne 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Økonomi - status Kort gennemgang af aktuelt 

forbrug budget 2019. 

JP 

Referat/beslutning: 

Skolens specialafdeling er nu officielt regnskabsmæssigt lukket. 

Jesper gennemgår de overordnede budgettal 

 

Videre proces: 

Tages til efterretning 

 



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evaluering af klassetemaer Klassetemaerne har ikke været 

revideret i den seneste årrække. 

Der ønskes en drøftelse af 

temaernes relevans herunder 

behovet for nye temaer. 

 

Referat/beslutning: 

Temaerne blev kigget igennem og blev rettet ud fra en god drøftelse. 

 

Videre proces: 

Hvis nogle har noter til oplæg, sendes de til Brian 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evaluering af årshjul Gennemgang af eksisterende 

årshjul. 

JP 

Referat/beslutning: 

Gennemgang af årshjulet 

 

Videre proces: 

Modtagelse af nye elever og forældre tages med på septembermødet – drøftelsen tager 

udgangspunkt i Charlottes oplæg. 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for lejrskoler Revidering af princip. JP 

Referat/beslutning: 

Princippet revideres og sendes ud i personalegruppen 

 

Videre proces: 

Det reviderede princip sendes ud til drøftelse i personalegruppen og tages med til endelig vedtagelse 

på septembermødet. 

 

Jesper laver et kort oplæg om klassekasser på forældreintra med det vedtagne 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Status byggeri 

 

Orientering. 

 

JP 

Referat/beslutning: 

Orientering om byggeriet 

 

Videre proces: 

Tages til efterretning 
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Dagsorden: 

Pkt. 9 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra: 

 Formanden 

 Personalet 

 Ledelsen 

Orientering JP/IN/DJ/Rudi 

Referat/beslutning: 

Formanden 

Fællesmødet imellem skolebestyrelserne er udskudt til 5. november.  

Mødet holdes på Ullits Skole. 

Personalet 

Computerne havde svært ved at starte op efter sommerferien pga. mange opdateringer, men det 

skulle være løst nu. 

Der lige nu gode erfaringer med holddannelserne. Børnene er gode til at finde ud af hvor de skal 

være og de blander sig fint på tværs af klasser og årgange. 

Ledelsen 

Skolepatruljen er i gang 

Elever fra 4. og 5. årgang har været på legepatruljekursus 

Dialogmøde afholdes d. 5/11 på forvaltningen 

Jesper har holdt møde med Aagades Børnehaves bestyrelse. Der afvikles et fælles 

personalearrangement for byens 4 institutioner d. 19. september med det formål at binde 

institutionerne sammen og skabe gode fortællinger om hinanden. 

 

Videre proces: 

Opfordring fra bestyrelsen til at evaluere holddannelsen med eleverne 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 10 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.  Alle 

Referat/beslutning: 

Intet til referat 

 

Videre proces: 

 

 


