
Skolebestyrelse    
  
 

Deltagere: 

Janus Boye (forælder/formand)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Lema Sadati (elev) 

Henriette Hennelund (forælder)  Linda Aakjær (medarbejder) 

Cecilie Harrits (forælder)    Inge Mikkelsen (medarbejder) 

Bo Panduro (forælder)   Ture Schmelling (indskolingsleder) 

Nan O Mea (suppleant)   Steen T. Sørensen (viceskoleleder)   

Kis Jakobsen (forælder)   Martin Appel Loft (skoleleder)  

   

Gæster: 

Majbrith Frøsig (udskolingsleder) 

Celine Kragh Vissing (indskolingsleder) 

 

Mødedato: 17. juni 2015. 

Tidspunkt: 17.15 – 18.45   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Formalia (17.15-17.20) 

 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

 Godkendelse af dagsorden 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

2. Meddelelser (17.20-17.30) 

 Elevråd 

o Vi er færdig for i år. Det har været et godt år med bl.a. en god fest. 

o Vi har været på kursus i år og vi glæder os til et endnu mere aktivt år 

næste skoleår. 

 

 Medarbejdere 

o Vi glæder os over at der er et komplet lederteam 

o Ny TR: ED, Ny AMRer: indskoling: HO, Udskoling: SB 

o SFO: Ny TR: KJ 

 Vi arbejder med den nye struktur. 

 

 Ledelse  

o Spændende oplæg om Ontario. De var 12 år om at nå frem til deres suc-

ces. 

o Vi har fået en ny skolesang, den er lavet af Charlotte og Christian Vuust 

som en gave til skolens 100 års jubilæum. 

o Musikskolen, Frederiksbjerg guitarskole, har nu 10 elever. 

o Vi starter et fagligt samarbejde med Katedralskolen. 

o Majbrith er startet før tiden. Det er dejligt med den ekstra ledelseskraft. 

o Vi arbejder med afslutningen af dette skoleår. 

o Vi har opslået tre lærerstillinger. 

o God personaledag for SFO med god energi. 

 

 Formand for skolebestyrelsen 

o Der var et rigtig godt dialogmøde med forældrene den 8. juni. 

o God oplevelse at deltage i SFO-arbejdet som forældre på personaleda-

gen. 

 



 

3. Tilsynspunkter (17.30-17.35) – bilag 1 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Bestyrelsens tilsynsforpligtelse (valgte punkter og områder) 

 

 Sygefravær (MA)  

 SS udvikler diagrammet så det indeholder flere informationer. 

 

 

4. Ændring af forretningsorden (17.35-17.40) – bilag 2 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Beslutningspunkt 

 Ændringerne vedtaget 

   

 

5. Budgetopfølgning (17.40-17.50) – bilag 3 

Ansvarlig: Steen (viceskoleleder) 

Orientering  

Kort Orientering 

 

6. Princip om alkohol (17.50 – 18.00) – bilag 4 

Ansvarlig: Cecilie (forældrerepræsentant) 

Beslutning   

 Der blev stemt og princippet er vedtaget. 

 Mindretallet ønskede at princippet kun begrænsede udskænkning af alkohol. Ikke 

et forbud imod indtagelse. 

 

 

7. Fagfordeling (18.00-18.10) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Orientering  

Meget kort orientering 

 

8. Markedsføring (18.10-18.20) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Orientering: 

 Både rekruttering og fastholdelse af elever er vigtig. Udskolingen er vigtig. 

 Vi skal kobles på områdets allerede eksisterende projekter. 

 Det er vigtigt at den enkeltelte elev føler sig meget velkommen. Det kunne også 

have en effekt at der deles T-shirts ud. 

 Alle gode forslag til markedsføring er velkommen. 

 

9. Skoleudviklingsprogram - høringssvar (18.20-18.30) – bilag 5 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Godkendelse 

Janus arbejder videre og sender det ud til gennemsyn inden han sender det. 

 

 

10. Bestyrelsens beretning (18.30-18.35) – bilag 6 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

Godkendelse 

Teksten bliver rundt igen. Godkendelse sker overmail. 



 

11. Punkter til kommende møder (18.35-18.40) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

c) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

d) Digital dannelse 

e) Skolens lokale udviklingsplan (LUP) 

f) De sidste påkrævede principper 

 

12. Evt. (18.40-18.45) 

 

 Martin formidler datoer for forældremøder i efteråret. 
o En fra bestyrelsen deltager på hvert forældremøde i efteråret. 

 Når bestyrelsen er konstitueret fordeles kontaktklasser. 

  

  

 
 

 
 

 


