
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 5 februar 2019  

Dato: 5. februar 2019 

Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 

Mødeleder: Bestyrelsesfor-

manden 

Referent: Viceskoleleder  

 

.  

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Jesper Vejergang Christensen (med-

arbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant),. Anders 

Storm, Anne Marie Lomartire, 

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

Frederiksen ( Ledelse) 

 

Fraværende: Jesper Møller, Mikkel Guldhammer. Hamudi (elev 9.A), Clara (elev 8.A) 

Kathrine Tange, Lisbeth Larsen, 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 

særlige ansvarlige, gæster og er det 

til orientering (O), drøftelse (D) el-

ler beslutning (B) 

Tid 

Esti-

meret 

tid til 

punktet 

Referat 

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. an-

svarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af dags-

orden 

5 min Godkendt 

2.  Orientering fra ledel-

sen 

10 

min 
Ansættelse af afdelings og viceskoleleder 

• Mette Hove er ansat som afdelingsleder pr. 1/3-2019. 

• Jan Frederiksen er ansat som viceskoleleder pr. 1/3-2019 

 

Vikariater m.m. 

Stolpedalsskolen har en del vikariater pga. barsel i den kommende tid (der 

er p.t er ansættelsesstop i kommunen - medfør 

 

Styregruppen  

Der er pt kun én person fra skolebestyrelsen. Der ønskes, at der kommer 

min. én mere med i styregruppen, da Christian Drahmann har været nødsa-

get til at trække sig fra gruppen, grundet arbejdspres.  

 

NB! MO skriver ud til skolebestyrelsen om flere kunne have over-

skud/interesse i at deltage. 

 

Styregruppen har holdt møde 3 gange, hvor der har været fokus på elev- 

forældreperspektiv samt besøg af eksterne interessenter. Der vil på det 

kommende møde, der afholdes den 5. marts, deltage eksterne interessenter 

fra erhvervsskolerne. Styregruppen forventer at invitere forvaltnings kom-

munikationsrådgiver med på mødet i april/maj.     

3.  Faunavej og de trafi-

kale udfordringer  

(D,B) 

25 

min 
Forældrehenvendelse:  
Henvendelse fra forældre i 0.a, som har oplevet en meget uheldig episode, 

hvor mor og barn er blevet strejfet af en bil.  

Vi har generelt fået mange positive tilkendegivelser i forhold til de nye til-

tag på Faunavej. Vi har dog en opmærksomhed på, at de trafikale udfor-

dringer kan have forflyttet sig til den nordlige ende af Faunavej i forbin-

delse med, at der er indført venstresving forbudt. Både forældre og skolens 

personale oplever desuden, at det ikke er alle, der overholder de nye færd-

selsregler. 

Skolen har været i kontakt med politiet, der fortæller, at færdselspolitiet vil 

aflægge Faunavej et besøg.  

Skolen har tidligere været i kontakt med Trafik og veje, herunder Per B 

Hansen. Det er muligt for bestyrelsen at tage kontakt.  



 

 

Vi handler på ovenstående i forhold til skriv og opkald. Kajs kontakter til 

trafik og veje bliver overdraget til den øvrige ledelse. 

4 Ny samarbejdsplat-

form/ AULA (O,B) 
20 

min  
AULA og kommunikation arbejdsgruppe 

• Nedsættes en arbejdsgruppe: Jan og Hanne. Andre som ønsker at komme 

med i denne arbejdsgruppe. Ledelsesrepræsentanter Merete og Jan 

 

Skolebestyrelsen opgave: 

• Temadag 2. marts, hvor Hanne, Jan S, Merete og Jan deltager. 

• AULA aften for skolebestyrelse d. 19. marts. 

• Drøftelser og møder i arbejdsgruppe - mødes d. 7. marts kl. 16.15 

 

Vil du have mere info omkring Aula findes på følgende link:  

https://www.nogetathavedeti.dk/aula 

 

NB! MO skriver ud til skolebestyrelsen om der er nogle som har over-

skud/interesse i at deltage. 

5.  Skolefesten 10 

min 
Allan skriver til de sidste i skolebestyrelsen, som ikke har henvendt sig 

omkring bemanding ved boden. 

De fleste tider er besat. 

 

Første gang vi kører elektronisk betaling i forhold til skolebilletter til 

voksne. 

6. Evt.  10 

min 
Møder:  

Skolebestyrelsesmødet den 12. marts er aflyst, da der er flere, der er for-

hindret i at deltage. Der afholdes fortsat møder i diverse arbejdsgruppe i lø-

bet af måneden. 

 

 Afsked med Kaj  Vi sluttede bestyrelsesmødet af med et glas vin, da det er sidste gang Kaj 

deltager på et bestyrelsesmøde. Kaj har sidste arbejdsdag den 15. februar, 

hvor der holdes en uformel afskedsreception for skolens medarbejdere.  

 
 

 

https://www.nogetathavedeti.dk/aula

