
 

 

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den. 14. januar 2019  

Dato: 14 januar 2019 

Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 

Mødeleder: Bestyrelsesformanden 

Referent: Viceskoleleder  

 

.  

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Lisbeth 

Larsen, Anne Marie Lomartire, Julie Kathrine Tange, 

Jesper Vejergang Christensen (medarbejderrepræsen-

tant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), 

Hamudi (elev 9A), Clara (elev 8A). 

Merete Overgaard, (ledelse Allan Larsen (ledelse), Kaj 

Søndergaard (ledelse)  

 

Fraværende: Anders Storm, Christian Drachmann, 

Jesper Møller, Mikkel Guldhammer. 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvar-

lige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse 

(D) eller beslutning (B) 

Tid 

Estimeret 

tid til 

punktet 

Referat 

Opsummering af orienteringen/drøftel-

sen, konklusion på beslutning, angivelse 

af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 

Til hvem, 

af hvem og 

hvordan? 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt. 

 

 

2.  Orientering fra Ledelsen  

 Hvordan går det med visi-

onsprocessen  

 Ansættelsessamtaler  

 Ansættelse og barselvika-

riat 
 

  Forældres og elevers perspektiv 

er inddraget. På de næste møder 

deltager rep fra STX, HTX, 

HHX og Erhvervsuddannelse. 

 

Barselsvikar ansat i stilling. 

2 nye barselsvikariater opslås.  

Skolen sender en orientering ud 

til de forældre, hvor elever får 

nye lærere.  

 

 

3.  Skolefesten- planlægning  

Elevråd  

Skolebestyrelse  

  Elevrådsrepræsentanter deltager 

 

Tema: Tidsrejser/perioder.  

 

Elevrådet – 8.-9. - årgang laver et 

udspil mht. musik til festen. 

 

Elevrådsrep fra 8-9 drøfter hvor-

dan nomineringer skal håndteres. 

 

 

3 Fremtidig madordning. Hvad gør vi 

nu, hvor Bogø er opsagt som leve-

randør? 

 

 Elevrådsrepræsentanter deltager 

 

Skolen har møde med Skørping 

Fritidscenter vedr. fremtidig le-

verandør.  

 



 

Valg af leverandør skal passe ind 

i faciliteter og kapacitet til udle-

vering. Vi har ikke lokale og ud-

styr til tilberedning og spisning.  

 

4:  Orientering og beslutningspunkt (O, 

D)  

 Høringsvar vedr. principper 

for ledelsestid og ressource-

tildeling.  

 

Høringsvar vedr. Inklusion 

 

 MED-udvalgs forslag til hørings-

svar vedr. skoleledelse fremsen-

des. 

 Vedr. afdelingsledere 

 Vedr. ledelsesspænd 

 

Skolebestyrelsen ved Stolpedals-

skolen fremsender ikke et hø-

ringssvar vedr. inklusion. 

 



5. Stolpedalsskolens Klimamåling (O, 

D) 

 Klimamålingen for Stolpedals-

skolen er positiv. Resultatet viser 

en lille stigning i generel tilfreds-

hed.  

 

 Evt.   Drøftet, hvordan ældre borgere 

kunne gå ind og hjælpe i skolen.  

Stolpedalsskolen er opmærksom 

på tilbuddet og tager det op se-

nere evt. i den nye organisering 

efter sommerferien.  

 

Kan forældresamtaler ligge uden 

for skoletiden? Skolen vil gerne 

afvikle samtalerne inden for per-

sonalets normale arbejdstid. Sko-

len er fleksibel ifht. at finde en 

løsning, hvis forældre har svært 

ved at få fri for arbejde.  

Skole/hjem samtalerne skal plan-

lægges i god tid, så forældrene 

har mulighed for at planlægge 

det i forhold til arbejde. 

 

Skolebestyrelsen vil tage arbej-

det med principperne op i det nye 

skoleår. Pt. ligger der flere store 

opgaver: Ændring af faseopde-

ling, visionsproces, ny ansættel-

ser i ledelsesteamet.  

 

Henvendelse vedr. stringens i 

kommunikationen, fx vedr. infor-

mation om lektier, m.v.  

 

Skoleleder har haft besøg af by-

rådspolitikere. 

  

 

 

 

 


