
Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Ole 
Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Michael Grouleff Jensen, 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt, Elever: Sofie 6.B og 
Noah 6.A 
 
Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.30 
Evt. afbud: Ole, Lene, Noah 
 

Dagsorden: 

Pkt. Punkter: Referat: 

Pkt. 1  Velkommen 
 

 

Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Ønsker flere elevrådsmøder 

 
Forældre 

- Sidste referat punkt 8. – ændre sætningen med 
retningslinjer… til ” Bestyrelsen konkluderer, at 
processen er foregået ordentligt” 
Husk - Der er aftale om, ændringer skal være 
ledelsen i hænde senest 1 uge efter udsendelse til 
SB. 
 

Personale 
- Stor fokus på PLF i mange sammenhænge 
- Pt. kører alle personaler prøvehandlinger i fht. at 

gøre de dygtige elever dygtigere. Skal evalueres 
på næste p. møde 

- Det har fyldt, at kolleger skulle udpeges til 
forflyttelse. 

- Er spændt på om overenskomsten bliver stemt 
igennem 

 
Ledelse 

- Prioritering af midler til udearealer – et projekt 
Kristrup Skole har været med i. Vores 1.prioritet 
er at få lavet toilet og evt. køkken i kolonihaven 

- Samarbejde med Sydbyens skoler og UUV 
omkr. overgang og uddannelsesparathed. 
Arbejdet vil være i 6. klasse. 

- Vi har haft et forløb med konsulent Helle 
Overballe i vores tre specialklasser. Har planer 
om at lave et lignende forløb på almenskolen i 
det kommende skoleår. 

 



Pkt. 3 
 

Evaluering af arbejdet i 
skolebestyrelsen siden 
sammenlægning.  (D) 
 
Afslutning på arbejdet den 11. juni. 
 

Input: 
Alle har deltaget, bidraget 
Nået godt i mål med mange opgaver 
For nye har det været nemt at komme ind i ”gruppen” – 
taget godt imod 
Måske mere fokus på kommunikationen ud til øv. 
Forældre fra bestyrelsen 
Meget ros til årsberetningen 
Godt forløb i fht. visionen 
Positivt at være med til ansættelsessamtaler 
Været meget ihærdige og fået mange gode ting igennem 
Fremadrettet få mere fokus på skolernes dårlige 
økonomi – rette henvendelse til politikkerne  
Konstruktive og en god tone 
Godt fremmøde 
 
D.11/6-18 er der afslutning på restaurant Luna kl.18.30. 
Hvis der ikke er punkter til mødet, mødes vi dér 
kl.18.30. Evt. ønsker om punkter sendes til Dorte eller 
Anne-Marie 
 

Pkt. 4 
 

Sydbyløb (O) Vi er klar! 
Vi har søgt eventpuljen og fået 20.000 kr. 
 

Pkt. 5 
 

Skolefest (O) 
 

Der er sendt information ud 
Der bliver lejet stole, man kan tage med i klasserne 
Aftenen planlægges i udvalget 
Navneskilte til skolebestyrelsesmedlemmerne 
 

Pkt. 6 
 

MU; Min Uddannelse (O) 
- AV orienterer om arbejdet på 

skolen 
- Tanker om næste år, sådan 

kommer vi videre 
 

Anders orienterer og fører os ind i MU – hvordan 
fungerer det og hvor er vi i processen, hvad er næste 
skridt (evalueringsdelen) 
2019 bliver intra erstattet af AULA 
I AULA arbejdes der bl.a. med MU (læringsplatformen) 
 

Pkt. 7 
 

Skoleåret 2018-2019 (D) og (B) 
- Så langt er vi med 

planlægningen 
 

Det går rigtig godt – pt. er vi i god tid 
Alle lærerne er inde og få gennemgået deres fagfordeling 
Er ved at lave kalenderen med div. møder mv 
Næste skoleår deler vi vores koordinatorudvalg i to 

- Koordinator udvalg 
- Implementeringsudvalg 

Til nytår ansætter vi en ny koordinator til vores 
kompetencecenter 
5 lærere kommer tilbage fra barsel 
Internat med konflikthåndtering og PLF i fokus 
Kor starter op igen efter sommerferien, fra 3. årgang 
Holder fast i skak som et indsats område. 
Fortsat fokus på de dygtige elever 
 
Pt. arbejdes der med klassedannelser i fht. Kommende 7. 
årgang på Tirsdalens skole. 
 



Pkt. 8 
 

Henvendelse og tilbagemeldinger 
fra: (D) 

- Forvaltning omkr. Rengøring 
og trafik 

- Vennelyst 
- KB 

 

Svar fra rengøringsfirmaet: 
Firmaet har stabilt mandskab nu 
Der prøves med nyt rengøringsmiddel på toiletterne 
 
Svar i fht. Vennelyst klubben: 
Pt. er midlerne gået til andre steder, der er hårdere 
ramte/mere trængende end vi er. 
 
Svar i fht. trafik: 
Igen i år er der ikke bevilliget penge til de områder, vi 
har påpeget 
 
Henvendelse til KB: 
Dorte har ikke hørt noget endnu. 
 

Pkt. 9 
 

Forældresamarbejde (O) og (D) 
Proces er i gang på skolen omkring 
udvikling af struktur og indhold for 
forældremøder. Ideer præsenteres 
 

 
Vi arbejder på en Kristrup Skole model med indhold på 
forældremøderne – bruge forældrefiduserne og 
præsentere fagene i løbet af skoletiden her på skolen. 
 

Pkt. 10 Evt. 
 

Forespørgsel om man må tage hunde eller andre husdyr 
med på skolen? – Det må man ikke. 
 

Pkt. 11 
 

Tak for i aften 
Næste møde:  
  

D.11/6-18 er der afslutning på restaurant Luna kl.18.30. 
Hvis der ikke er punkter til mødet, mødes vi dér 
kl.18.30. 
 

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


