
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 15. august 2016 kl. 18.30-21.00  

i mødelokale 3 for bestyrelsen 
 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen,  

Mia Degn Frandsen, Ole Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni,  
Anders Vorum, Anne Rafn, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  

Elevrepræsentanter endnu ikke valgt 
 
Evt. afbud: Tom Livioni, Anders Vorum, eleverne ikke valgt endnu 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  Velkommen 

Godkendelse af referat 
Fra den 13. juni 2016 

Godkendt og underskrevet 
Referatet lægges på forsiden af Forældreintra 

Pkt. 2  
 

Orientering: (O) 
- (Elever) 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- Intet 

Forældre 
- Har fået invitation til netværksmøde for 

skolebestyrelser. Dorte deltager 
Personaler 

- Vi er kommet godt i gang    
Ledelse 

- Opstart på skoleåret. Vi er kommet godt i gang 
- Status byggeri. Det der er klar, er super flot. Der har 

været vandskade, hvilket betyder at 0A er i 
fællesrummet, og at kompetenceteamet afventer at 
deres rum bliver lavet. Afventer forsikring 

- Legeplads er indviet. Der er småjusteringer 
- Ramper – vi har fået bevilliget underlag til 

ramperne. De kommer op i forlængelse af 
legepladsen i den øverste skolegård 

- Vi har fået ny skolepsykolog – Ciara 
- Opstarter skakforløb i undervisningen og i 

frikvartererne 
- Ny frugtordning er etableret. 1 stk. pr. barn pr. dag 
- Vi deltager i julekoncerten i år 
- Vi har ansat en pædagog til specialen i sidste uge 
- Vi afholder ansættelsessamtaler til 2 lærerstillinger i 

denne uge 
 

Pkt. 3 
 
 

Økonomi – overblik (O) 
bilag 

Den samlede % ser fint ud 



Pkt. 4  
 

Evaluering Skolefesten 
(D) 

- Selve festen 
- Hvordan kan SB 

være en aktiv del. 

Super fest 
Glade børn og forældre – trods vejret 
Godt at se vi alle kunne være her 
Lidt frustrationer i specialen (forældrene) om børnene 
kunne deltage på det åbne område. De fandt en super 
løsning med fælles grill derovre 
Økonomien er ikke gjort op endnu, da alle regninger ikke 
er betalt  
Overveje bod til bestyrelsen igen til næste år – for/imod 
 

Pkt. 5 
 

Vision (Bilag) (D) 
- Videre arbejde ud 

fra udkast. 
- Implementering! 

Udkastet er drøftet – enkelte rettelser 
Plan: 
Udkastet tages op i personalegruppen til drøftelse og 
herefter blandt eleverne i alle klasser. 
Personale- og elevindput afleveres på kontoret inden 
efterårsferien 
Skolebestyrelsen samler materialet  
Fællesmøde for skolebestyrelse og personale hvor der 
arbejdes videre med udkastet – møde d. 2/11-16. 
Plan at være færdig til den 7. februar, hvor der er 
årsberetning 
 

Pkt. 6  
 

Trafik og parkering 
(D)(B) 

- Udfordringer 
- Status på kontakt til 

Birgit Berggrein 
(Dorte) 

- Hvordan arbejder 
SB med at forbedre 
forholdene. 

Dorte fortsætter med at få kontakt til Birgit Berggrein 

Pkt. 7 
 

Input til årshjul (D) 
- Hvad vil vi i SB 

fordybe os i, i 
skoleåret 2016-17 

- Udvælgelse af 3 
punkter fra 
kvalitetsrapporten, 
som vi vil fordybe 
os i. 

- Samarbejde med 
medarbejderne 

- Andet 

Åben skole 
Skole- hjem samarbejdet 
Styr på principperne 
UUV 
Bevægelse i UV 
EDUCA 
Info. om specialklasserne, kompetencecentret 
 
Dorte og AC udarbejde årshjul efterfølgende. 

Pkt. 8 
 

Evt.  Ønsker at lave et åbent hus arrangement, når byggeriet er 
færdig – hvor skolebestyrelsen står for det 
 
Forældremøder på årgangene 



Hvert bestyrelsesmedlem fortæller kort om bestyrelsens 
arbejde, på den årgang man har barn i: 
0. Astrid 
1. Tom 
2. Ole/Mette 
3. Astrid/Tom 
4. Lene/Dorte 
5. Mette 
6. Astrid/Lene 
Emner til bestyrelsens arbejde: 
trafik, visionsarbejde, antimobbekursus, netværk af 
skolebestyrelser i kommunen, føre tilsyn med principper, 
opfordre til at møde op til Åbent hus/indvielse af nye 
lokaler 
 
Mia orienterer om bekymringer fra specialklassernes 
forældregruppe ift. klubtilbud.  
Tages på som punkt næste gang 
 
Svømmetøj. 
 
Rundtur på skolen, så langt er byggeriet 

Pkt. 9 Næste ordinære møde: 
onsdag den 22.sep. kl. 
18.30-21.00.  
Punkter vi skal tage op fremadrettet. 

- Åben Skole 
- Skole-hjemsamarbejdet 
- Åben skole for forældre og 

samarbejde med ”andre” 
- Præsentation af 

kompetenceteamet 
- Specialklasser 
- Vision 
- Educa  

 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 


