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Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 26. august 2019 kl. 18.30-20.30 
 

Medlemmer 
Forældrevalgte: Formand Niels Christoffersen, Næstformand Lars Pano Thørs, Henriette Bernhoff Lungholt, Lotte 
Falck, Anna Ilsøe, Lars Harder og Martin Bjørn Heiselberg. 
Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Nina Harboe 
Elevrepræsentanter: Mads Christian T. Hammerum 9.z og Ruben Lou 9.z 
 
Suppleanter: Thomas Feldborg Lohse, Søren Skjerbek, Mads Allingstrup og Lisbet Michelsen 
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved og viceskoleleder Janni Phil Sørensen  
 
Afbud: Henriette Bernhoff Lungholt, Lisbet Michelsen, Anna Ilsøe, Nina Harboe,  
Ikke til stede: Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup 
 
Referent: Janni Phil Sørensen  
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

2. Orientering V/AS:  

 Ansættelsesproces afd. Leder 

Ansættelsesproces er i gang. 3 kandidater er videre til anden samtale på torsdag. 

 Ledelse af GFO fremadrettet  

Charlotte, koordinator i GFO, er konstitueret daglig leder i GFO. Dinah i Vognfjederen er leder af Vognfjederen 

i dette skoleår. På denne måde er der kendt leder begge steder. Det evalueres til foråret, om der kun skal 

være én leder af Vognfjederen fremadrettet. 

Der ansættes en ung mand til at varetage idrætsaktiviteter i GFO i samarbejde med nuværende 

idrætspædagoger. 

 AULA 

Det forventes, at AULA tages i brug til uge 43, men vi afventer en melding om, at AULA er klar til brug. 

 Planlægning af kendt fravær (lærerne) 

Afdelingskoordinatorer fordeler lærerressourcer, når klasser skal på tur, så der ikke skal dækkes timer med 

vikarressourcer. 

 Faste medlemmer i bestyrelsen V/ Niels  

Thomas Berlin er trådt ud af bestyrelsen, idet han er fraflyttet kommunen. Lars Harder er formelt indtrådt i 

bestyrelsen. 

 Power point til forældremøder V/ Niels (se bilag)  

Formålet er, at der er noget fælles at tale ud fra. Slides blev gennemgået.  



PPT gemmes i skolebestyrelsens beskedarkiv. 

Lærerne spørges på afdelingsmøderne, om de ønsker deltagelse af skolebestyrelsen på forældremøderne. 

Ledelsen sender årskalender ud til de enkelte årgange. 

 Nyt fra medarbejderne V/ Nina  

Medarbejderrepræsentanterne i ansættelsesudvalget er glade for ansættelsesprocessen. 

 
3. Økonomi – budgetorientering 2020 V/ Thomas og AS (se bilag) 

 Budgetgennemgang 2019  

Thomas gennemgik budgetforslaget. 

Elevtallet i budgetforslaget er trukket den 14.06.2019, men elevtallet reguleres den 05.09.2019. 

Det er bevilget penge til udskiftning af vinduer på hele skolen over de næste tre år. 

Rengøring kommer i udbud med forventet opstart af vinderen af udbuddet 01.09.2020. 

 
4. Organisering af bestyrelsens arbejde  

 Konstitutionsperiode – formand/næstformand jf. forretningsorden V/ Søren S 

Ifølge forretningsordenen skal formandsskabet vælges hvert andet år. Nuværende formandsskab 

fortsætter frem til næste sommer. 

 Tovholdere på indsatsområder 

 Antal møder i bestyrelsen fremadrettet V/ Niels  

Møder kan erstattes af orienteringsbrev efter aftale med formandsskabet. Mødeantallet reduceres, 

men datoer fastholdes i det tilfælde, at der er behov for mødet. 

   

5. Høringssvar vedr. valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen (bilag er sendt ud) 

Baggrund for høringssvar blev opridset. 

Skolebestyrelsen ønsker at fortætte den nuværende ordning for at sikre kontinuitet og løbende udskiftning. 

Søren laver et høringssvar. 

 

6. Godkendelse af Feriekalender (Se bilag)  

Lørdag den 8. maj 2021 inddrages til skoledag for Munkemarked 

Skoledag tirsdag den 11. august 2020. 

Feriedage den 21. og 22. december 2020 

 
7. Skolebestyrelsens indsatsområder skoleåret 2019/2020 (Se bilag)  

 Udkast fra Janni og AS  

Kommunale indsatser er fremtidens udskoling, fællesskaber og synlig læring. 

Trivselsambassadørerne kan arbejde med at få forældrebanken op at køre igen, bl.a. for at bidrage ind 

i projektopgaverne. 

Elevinput til fremtidens udskoling er fokus på at udfordre de elever, der har brug for det, fx 

Cambridge og fællesfaglige forløb. 

Indsatserne skal være med til at markedsføre skolen og fastholde eleverne. 

Medarbejderne ønsker fællesskaber som paraply for indsatserne. 

Bestyrelsens fokuspunkter: 

- Høj faglighed med international tilsnit 

- Inklusion og fællesskaber – specialpædagogisk ressource, ledelsen og medarbejderne laver 

oplæg til idékatalog 

- Trivsel 

 

8. Evt.  

 

 
Punkter til kommende møde 

- Temadrøftelse om: Evt.: rygepolitik, anvendelse af sociale medier 
 


