
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere / Afbud: 

 

Bo Panduro (forælder/formand)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Asta Knive (elev) 

Henriette Hennelund (forælder)  Karsten Jaquet (medarbejder) 

Cecilie Harrits (forælder)    Inge Mikkelsen (medarbejder) 

Jens Jensen (forælder)   Majbrith F. Christensen (medarbejder) 

Janus Boye (forælder)   Linda Aakjær (SFO-leder)    

Kis Jakobsen (forælder)   Steen T. Sørensen (Adm. leder)  

Nan O Mea (suppleant)   Martin Appel Loft (skoleleder) 

 

 

 

Mødedato: 20. januar 2015. 

Tidspunkt: 19.00 – 21.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Formalia (19.00-19.05) 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

 

2. Meddelelser (19.05-19.25) 

 Elevråd 

o Hvornår får vi elevskabe? 

 Vi arbejder videre på et lærerforslag i ledelsen. 

 Placeringen skal tages op i RULL2-regi. Derefter skal elevskabene 

købes og monteres hurtigst muligt. 

 Medarbejdere 

o Gode lærermøder. Den dialog har været god.  

o Der er gennemført en APV. Den er negativ for alle personalegrupper.  

Vi arbejder med den i organisationen. 

o Vi frustreres ofte af problemer med IT. 

 Ledelse 

o Vi har holdt afskedsreception for Carsten Häqqvist 

o Rådmandsbesøg på tirsdag kl. 12.00 – 15.00. Janus Boye (forælder) 

deltager. 

o Temadag om reformen for ledere og TR i morgen. 

o Vi arbejder videre med RULL2.  

 Arbejdsgruppen giver feedback til arkitekten og styrergruppen. 

Der deltager ledelse, medarbejdere, forældre.  

 Dialogmøde for alle interesserede afholdes onsdag den 4. februar 

kl 16.00 til 18.00. 

 Formand for skolebestyrelsen 

o Ingen meddelelser 

 

 



3. Tilsynspunkter (19.25-19.35) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

 

 Reform (tilbagemelding på spørgeskema) 

o Vi skal tager punktet op igen på næste møde.  

Og ser på hvad det viser. 

o 83 forældrebesvarelser 

o 35 personalebesvarelser 

 

 

4. Økonomi (19.35-20.00) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) / Steen (adm. leder)  

Mål: Orientering + drøftelse   

 

 Der er et udkast til et budget næste gang. 

 Der er forhåbentlig et regnskab klar til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde. 

 Martin udsender forskellige principper der kan have indflydelse på økonomien.   

 

 

5. Princip for kompetenceforløb for elever (20.00-20.05) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Vedtagelse af princip 

 

 Princippet er uddelt på mødet. 

 Princippet er godkendt. 

 

 

6. Princip for kommunikation (20.05-20.30) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: oplæg og drøftelse af princip 

 

 Forældregruppen har holdt møde. Men er i tvivl om hvordan processen frem til 

vedtagelsen af et endeligt princip skal være. 

 Et udkast rundsendes sammen med andre input. Dette udsendes i uge 6 af den 

forældregruppe der arbejder med emnet. 

 

7. Princip for skolens samarbejde med lokalsamfundet (20.30-20.35) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Opstart af principarbejde 

 

 Udkast fra Martin udleveret på mødet. 

 Ændringsforslag sendes til Martin senest i uge 8. 

 

 



8. Skolens Udviklingsplan (20.35-20.50) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Orientering + drøftelse 

 

 Martin præsenterer tankerne om vores LUP. 

 Denne LUP hænger sammen med kvalitetssamtalen og kvalitetsrapporten. 

 Over vores LUP er der en OUP (Områdets udviklingsplan)  

 Martin vil gerne at LUPPEN bliver et aktivt redskab. 

 

 

9. Punkter til kommende møder (20.50-20.55) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Princip for valgfag (skal-opgave i løbet af skoleåret 14/15) 

c) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

d) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

e) Digital dannelse 

f) Alkohol 

g) Skolens lokale udviklingsplan (LUP) 

h) Skolens arbejde med elevtrivsel (Celine er med som gæst) 

i) Kostpolitik 

j) Princip for klassesammenlægninger og lignende 

 

 

10. Evt. (20.55-21.00) 

 

  

  

  

 
 

 
 

 


