
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

Janus Boye (forælder/formand)  Line Keblowszki (suppleant)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Sven Strandbygaard (suppleant)  

Henriette Hennelund (forælder)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev) 

Cecilie Harrits (forælder)   Marie Bønløkke Høgfeldt (elev) 

Kis Jakobsen (forælder)   Karl Edney (medarbejder) 

Nan O Mea (forælder)   Karsten Jaquet (medarbejder) 

Allan Bohnstedt (forælder)  Sofie Bjerrum Sørensen (medarbejder) 

Abdirahman Hassan Mahamed (suppleant) Steen T. Sørensen (viceskoleleder)  

Mohamud Haibe Hassan (suppleant)  Martin Appel Loft (skoleleder) 

Jevgenia Karg (suppleant)  

    

 

Mødedato: 12. april 2016 

Tidspunkt: 15.00 – 17.00   

Sted: Skolens kontor  

 

 

Referat  

 

1. Formalia (15.00-15.05) 

 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

 

2. Meddelelser (15.05-15.20) 

 Elevråd 

 Medarbejdere 

o SFO: God dialog med forældreråd, frustration omkring byggeri 

 

 Forældre 

o Der er afsendt høringssvar angående 4.klassernes placering i SFO eller 

FU. 

o Sammenlægning af 2.årgang har fyldt 

 

 Ledelse  

o Ny madordning er startet op. Der er i gennemsnit 20 børn pr. dag som 

har bestilt mad i april.  

o Planlægning af næste skoleår fylder - herunder personaletilpasning i læ-

rergruppen, hvor der er udpegning på mandag d. 18/4. 

o Byggeriet i boligen står klar midt i maj 

o Skolen har indledt drøftelse med Aros i forhold til at få etableret en part-

nerskabsaftale for skoleåret 2016-17.  

o Ledelsen arbejder på at skolen kan råde over egne lokaler frem til kl. 17. 

Dette er lykkedes for blandt andet musik og skolekøkkenet, men der ar-

bejdes stadig på at få mere plads i idrætssalene.  

 



3. Tilsynspunkter (15.20-15.30) 

a. Sygefravær 

Fortsat god udvikling med faldende sygefravær 

 

b. Elevtalsudvikling 

Elevtallet ligger lige nu omkring de 490. Dette tal har været stabilt henover sko-

leåret 2015-16. 

 

 

4. Princip: Forældreansvar (15.30-15.40) – bilag 1 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

   

Dialog om hvorvidt punkterne i princippet kan være krav eller i stedet skal omskrives til 

forventninger. Det blev besluttet, at der skulle ske en justering af udkastet til princip.   

 

Der kommer et nyt udkast til beslutning på næste bestyrelsesmøde d. 16/6.  

 

 

 

5. Princip: Kommunikation (15.40-15.50) – bilag 2 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

 

Godkendt.  

 

 

6. Kommunikation - opfølgning fra temadag (15.50-16.10) – bilag 3  

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

 

Der kan sendes input ind til Martin, som præsenterer en justeret strategi for kommuni- 

kation på næste møde bestyrelsesmøde d. 16/6.    

 

 

 

7. Klassesammenlægning/evaluering af princip (16.10-16.30) – bilag 4 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

 

Bestyrelsen havde en dialog omkring, hvornår det giver mening at lave klassesammen-

lægning. Konklusionen var at det kan ske hele året – og at der må ske en afvejning i 

den konkrete situation.  

 

Vejledning skal adskillelse fra princippet.  

 

Bestyrelsens forældrerepræsentanter kommer med en justering af det nuværende prin-

cip (uden vejledning), som fremlægges på et kommende møde    

 

 

 

8. Lejrskole – hvad kan vi gøre fremadrettet? (16.30-16.50)  

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

 

Der skal tænkes i nye baner. Lejrskoler som vi kender dem nu, vil blive gennemført på 

4. og 8. klassetrin. 

 



Der blev foreslået en model, hvor forældrene kan tænkes ind på 2. og 6. klassetrin, 

hvor lærerne/pædagogerne står for det faglige indhold i undervisningstiden og foræl-

drene står for tiden efter undervisningstiden samt overnatningen. Disse årgange vil 

stadig kunne benytte sig af de kommunale lejrskolehytter Dyngby og Dakbjerg. 

 

Elevrådet giver udtryk for at bevare og prioritere turen til Berlin i 8. klasse, hvor der ik-

ke skal deltage forældre.   

 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en model for de lejrskoler, 

som skal gennemføres i samarbejde mellem lærere/pædagoger og forældregruppen.  

   

Temaet lejrskole kan tages op på et dialogmøde i det kommende skoleår.  

 

 

  

9. Punkter til kommende møder (16.50-16.55) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

c) Digital dannelse 

 

 

10. Evt. (16.55-17.00) 

 
 


