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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: d. 27. april 2015, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokalet i administrationen 

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt 

Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt  

Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt 

Jesper Appel – forældrevalgt suppleant 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes 

 

Afbud: 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Næstformand for elevrådet Carl-Emil Schjøtt Kramshøj 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

  

3. Meddelelser 

Vores nye pædagogiske leder starter mandag d. 4. Maj.  

    

4. Infopunkt: Opfølgning på Arbejdspladsvurdering for personalet 

Noget af det vi har sat i værk er at planlægge møder mere hensigtsmæssigt og generelt have 

fokus på planlægning til næste skoleår. Vi har lyttet meget til personalets ønsker. 
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Der er eksempelvis lavet mødepositioner uden fastlagt indhold, så der bliver mulighed for at 

personalet kan mødes på tværs. 

 

Der er to lærer der har søgt orlov med begrundelsen i, at de ikke kan finde sig til rette i 

lærergerningen.  

Fra SFO er der ikke nyt siden sidst.  

  

5. Regnskab 2014 / budget 2015 pr. 20/4 

Der er ikke kommet regnskab. 

  

Budget blev gennemgået og godkendt. 

 

Vi gennemgår regnskabet på næste bestyrelsesmøde, hvor vi forventer, at vi har fået det 

tilbage. 

  

6. Skolen ønsker at ”retningslinjer for konfiskering af elevers mobil, tablet eller computer” 

understøttes. 

 

Forslag fra bestyrelsen til retningslinjer: 

 

Skolens ledelse udarbejder retningslinjer for elevernes brug/misbrug af 

mobiltelefon/tablets/computer m.v. i skole- og SFO-tiden. Retningslinjerne kan indeholde 

bestemmelser om at elevers mobiltelefon/tablets/computer m.v. kan inddrages midlertidigt, fx 

indtil eleven skal hjem fra skole/SFO. 

 

Man kunne derudover have indhold i retning af: 

 - skolen kan angive at mobiltelefon/tablets/computer m.v. er et nødvendigt værktøj i 

forbindelse med undervisningen 

Når retningslinjerne er lavet skal de efterfølgende godkendes på MED 

  

7. Beslutningsforslag til let revision af ”Princip for lejrskoler” 

Forslag ud fra bilag: 4 

Torben og Helene laver et færdigt udkast ud fra de kommentarer der kom på mødet og sender 

det ud som bilag inden næste møde. Det tages med på næste møde, hvor vi regner med at 

kunne tage en beslutning om princippet. 

 

8. Tidlig indsats og effektiviseringer på kommunalt plan. Mulighed for høringssvar inden d. 

2/5. 

Helene vil undersøge hvad der ligger i tildelingen. Hun laver et udkast som sendes CC til 

Andreas, Ditte og Torben Jensen 

 

9. Kompetenceudvikling for skolebestyrelser. Fremlæggelse af muligheder. 
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Lea vil til næste gang undersøge, hvad der er af, muligheder og lave et bilag der kan 

debatteres ud fra. 

 

      10. Opsamling af punkter til næste møde. 

 

1. Ledelsesrepræsentation i skolebestyrelsens 

2. Inklusion: Hvordan tænker skolen om inklusionsopgaven? 

 Erfaringsopsamling fra de enkelte klasser? 

 Forældresamarbejdet i klasserne? Er der ”falske” forventninger til 

inklusionsopgaven? 

3. Godkendelse af lejerskoleprincipper 

  

  

11. Eventuelt 

Det er sidste gang Jakob fra elevrådet er med. Der vil komme en ny rep. d 

derfra. Der er ikke navn på endnu. Vi siger tak til Jakob for hans indsats. 

 

Referent: Leif Braad 

 

 

 

 


