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Dato: 29. november 2019 
Udarbejdet af:JS 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.30-20.30 

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

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra medarbejderne 

Det er rart, at ledelsen er på plads. 

Der er travlt, og mange løber stærkt. Vi mangler fire lærere, der er syge. 

Der er travlt i 8. og 9. klasse på grund af UPV og karakterer. 

3. Nyt fra eleverne 

Eleverne er syge 

4. Nyt fra formanden  

Formanden opfordrer til, at bestyrelsen bliver mere beslutningsorienteret. Der foregår fx beslutninger i 

udskolingsudvalget omkring udskolingsfolderen. 

5. Orientering V/AS:  

 Fravær i personalegruppen  

Vi har højt sygefravær – både det korte fravær og langtidsfravær. Ledelsen er opmærksomme og laver 

indsatser, fx møde med HR og tilrettet retningslinje. Der er desuden fokus på kulturen. 

Sygemeldinger giver stort arbejde for at dække elevernes timer på bedst mulige måder. Det er vigtigt, at der 

kommunikeres til forældrene, både når der er vikarløsninger, og når der arbejdes på vikarløsninger. 

Vores lærere underviser meget i forhold til i andre kommuner. 

Mange fortæller på omsorgssamtaler, at de har været syge, og at de er glade for deres arbejdsplads. 

Ledelsen kan kigge på, hvad de berørte klasser har brug for for at komme på niveau. Hvis der skal prioriteres 

midler til det, er bestyrelsen lydhøre, og det kan tages op på kommende møde. 

 Status på indsatser i klasserne  

Vi har hånd om børnesagerne i samarbejde med LKT og psykologerne. 



4. klasserne har haft elever med til Vi sprinter for Verdensmålene i Rådhushallen. Efkan og Mathilde arbejder 
videre. 
I udskolingen arbejdes der med projektopgaverne, og skolen markerer sig i udviklingen af den innovative 
projektopgave. 
I 1. klasse er der et vejledningsforløb i gang i forhold til co-teaching. 
Der er gang i planlægningen af sammenhængsprojektet mellem kommende 0. klasser og børnehaverne. Vi 
samarbejder med fire børnehaver om at giver børnene en god overgang til skolen. 

6. Kompetencecenter dyslexia – evt. ny model V/ AS   

Vores elever i gruppeordningen er med ude i klasserne, hvilket både har fordele, men også udfordringer, når 
eleverne ikke kan følge klassernes niveau. 
Vores elever i årskurset er trukket ud af deres stamskoler i et skoleår. 
Vores læse- skrivekurser varetages af audiologopæder på korte kurser. 
Der er skåret 1,5 stilling fra august måned på grund af et underskud. 
Der arbejdes på at ændre gruppeordningen, så eleverne er mere i gruppeordningen og mindre i klasserne. 
Ledelsen og medarbejderne i Dyslexia arbejder sammen om udviklingen og ændringerne. 

7. Udskolingsfolder V/ Anna, Søren og AS – til orientering  

Der har været møde mellem medlemmer af bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere. Der er taget 

udgangspunkt i sidste års folder med få ændringer omkring Cambridge og innovation. 

Den færdige folder sendes ud til bestyrelsen til orientering.   

8. Tilbagemelding vedr. høringssvar vedr. stedfortræder (se bilag)   

Der bibeholdes den nuværende 4-årige valgperiode. Der er få ændringer i forhold til stedfortrædere og andre 
mindre punkter. 
Det bør præciseres, hvornår ændringerne træder i kraft. Ellers ingen bemærkninger. 

9. Vejlederteam på MU  

 Oplæg fra vores læsevejleder  

Vi skal følge ministeriets bekendtgørelse om pædagogiske læringscentre. 

Vi har et fokus på vores vejledere og et særligt fokus på udvikling og brug af de faglige vejledere. Dette fokus 

skal sikre en fortsat faglig og pædagogisk udvikling på skolen. 

På klassekonferencerne arbejdes der med udgangspunkt i et dataark. Her kigges der på empiri i forhold til den 

enkelte elev, og der kigges på progression i forhold til tidligere år. Et af målene er, at der tales om handlinger 

på klasseniveau og individniveau. Dataarket udvikles, når der opdages ”børnesygdomme”. Arbejdet med 

dataarket prioriteres på årgangsmøder. 

Input: Der kan sættes fokus på ”de grønne” børn og udfordringer samt forældrenes engagement/indsats i 

forhold til læsning. Forslag om skriv til at guide forældrene i forhold til læsning hjemme. 

10. AULA kommunikation mellem skole/hjem V/ AS  

 Se bilag ændringer i vores kommunikationspolitik 

Der er ændret i begreberne omkring Aula, ugeplan, ugenoter og MinUddannelse. Der er forslag om, at der 

kigges på at begrænse mængden af ord omkring ugeplanen. Der er forslag om, at ugeplanen lægges ud 

fredag. Ugeplanen er dog fortsat dynamisk. 

 Gennemgang af en ugeplan i MinUddannelse  

11. Evt. 

Ros til aktiviteterne i GFO 

 

 

 

 

 
Punkter til kommende møde 

- Budget 2020 
- Fagfordeling/timefordelingsplan  

- Brug af mobiltelefoner GFO (ved godt vi har en politik, men GFOén har et konkret forslag til ændring 


