
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

Janus Boye (forælder/formand)   Martin Appel Loft (skoleleder)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Steen T. Sørensen (viceskoleleder) 

Sofie Kjellerup Skovborg (elev)   Karsten Jaquet (medarbejder) 

Cecilie Harrits (forælder)  Sofie Bjerrum Sørensen (medarbejder) 

Kis Jakobsen (forælder)   

Abdirahman Hassan Mahamed (suppleant)  

Jevgenia Karg (suppleant)  

 

Afbud: 

Henriette Hennelund (forælder)   Line Keblowszki (suppleant) 

Allan Bohnstedt (forælder)   Sven Strandbygaard (suppleant)  

Nan O Mea (forælder)   Mohamud Haibe Hassan (suppleant) 

Karl Edney (medarbejder)   

 

Mødedato: 16. juni 2016 

Tidspunkt: 17.15 – 18.45   

Sted: Skolens kontor  

 

 

Referat  

 

1. Formalia (17.15-17.20) 

 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

o Godkendt 

 Godkendelse af dagsorden  

o Godkendt 

 Tilstedeværelse/afbud 

o Se ovenfor 

 

 

2. Meddelelser (17.20-17.35) 

 Elevråd 

o Eksamen har fyldt meget, så elevrådsarbejdet har ligget lidt stille her i 

foråret. 

 

 Medarbejdere 

 

o SFO:  

 SFO-fest i fredags. Det gik rigtig godt. Stor succes med kæmpe 

opbakning. Både fra børn og voksne.  

 Der skal ansættes en ny pædagog. 

o Undervisning: 

 Bevægelse arbejdes der koncentreret med.  

 



 

 Forældre 

o Høringssvar udarbejdet mht. 4. årgang, der skal starte i klub fra skole-

året 17/18 

 

o Derudover stort engagement i at bevare Midtbyklubben på Nørre Allé 

med presseomtale i JP og fælles høringssvar med elevråd, brugerråd og 

SFO-råd 

 

o Stort ros til alle der var involveret i sommerfesten for indskolingen.  

Det var en succes. 

 

 Ledelse 

o Afgangsprøver i 9. klasserne. Det er meget fine karakter de leverer i år. 

o Igen i år er der undervisning mellem de mundtlige prøver. Det har været 

godt især for dem der har sværest ved at gå til prøver. 

o Den 15. juni var der et arrangement for kommende elever og forældre til 

BH-klasserne. Stor opbakning. 

o Næste år: 

 Skal eleverne have kortere dage. Understøttende undervisning læ-

ses som 2voksentimer.  

 Alle tirsdage er lavet til fagdage hvor eleverne har det samme fag 

hele dagen.  

 Alle lektioner bliver 60 minutter i stedet for de 45 minutter det er i 

dag. 

o Der bliver en lidt anden bemanding næste år: 

 Steen T. Sørensen har fået job på Sjælland. 

 Der bliver en længere proces med at få den rette ansat. Ny 

administrativ leder forventes at kunne tiltræde 1. nov. 

2016. 

 Rikke Bay har fået orlov til videreudd. 

 Jesper Andersen har fået arbejde på en skole i Randers. 

o Den nye madordning er en meget stor succes. Vi er gået fra at det er ca. 

25 elever der benytter skolens tilbud til ca. 100 stk. Så vi mangler frivilli-

ge til at dele mad ud. 

 

 

 

3. Tilsynspunkter (17.35-17.45) 

a. Sygefravær  

i. Det ser godt ud i hele område Randersvej. 

 

b. Elevtalsudvikling 

i. Det er meget stabilt. 

 

 

4. Budgetopfølgning (17.35-17.50) – bilag 1 

Ansvarlig: Steen (viceskoleleder) 

 

Ingen overraskelser. Men to tal stikker ud: 

a. Løn til undervisere er overskredet med 478.999,- kr. Men her skal man vide at 

refusioner har et tilbageløb under punktet ”Hensættelse til uforudsete omk. Det-

te beløb er 412.046,- kr. større end forventet. 

b. Der er flere elever placeret i specialklasser end forventet. 

Budgettet til betaling af specialklasseelever forventes at blive overskrevet med 

158.195,- kr. 

 



 

5. Princip: Klassesammenlægning (17.50-18.00) – bilag 2 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

 

Bulet 3 fjernes. Martin tilretter endnu en gang og rundsender. Hvis ingen gør indsigelse 

kan princippet godkendes. 

 

 

6. Bestyrelsessammensætning (18.00-18.15) 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

 

Der vælges op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

7. Evaluering og planlægning af bestyrelsesarbejdet (18.15-18.35) 

Ansvarlig: Janus (bestyrelsesformand) 

 

Vi har arbejdet med disse områder: 

 

1. Madordning,  

2. BYOD,  

3. Temadage - 2 var gode,  

4. Flere principper er vedtaget,  

5. Kommunikation er der arbejdet med, men det skal der også næste år,  

6. Ugebrev a4 havde en undersøgelse der sved,  

7. Lejrskole,  

8. Ros til Ture for at forbedre vores adgang til egne lokaler i skoletiden.  

9. Arbejdsgrupper genstartes efter sommerferien 

 

Godt med en meget aktiv formand, det har professionaliseret arbejdet. Arbejdet ved si-

den af bestyrelsesarbejde kan godt blive mere effektivt. 

 

Det er bedre med et tidspunkt fra 17.15 – 19.15. 

 

Martin og Janus finder datoer for det kommende skoleår. 

 

Arbejdsgrupper 

 

8. Punkter til kommende møder (18.35-18.40) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

b) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

c) Digital dannelse 

d) Synliggørelse af bestyrelsesarbejdet 

 

 

9. Evt. (18.40-18.45) 

 


