
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 10. april 2019  

Dato: 5. februar 2019 

Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 

Mødeleder: Bestyrelsesfor-

manden 

Referent: Afdelingsleder  

 

 

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Lisbeth Larsen, Anne Marie Lomar-

tire, Julie Kathrine Tange, Jesper Vejergang Christensen (medarbejderrepræsen-

tant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Anders Storm, Jesper Møl-

ler, Mikkel Guldhammer.  

Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), Mette Hove (ledelse) Jan Fre-

deriksen (Ledelse) 

 

Fraværende:  

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 

15 

min 
• Velkommen til Mette  

• Styregruppen- hvor er vi i processen  

Der har været møde i styregruppen i tirsdags. Der har været afholdt 3 mø-

der med forskellige interessenter – interne og eksterne. 

Til sommer er gruppen klar med en vision, som et udtryk for den retning, 

skolen ønsker at udvikle sig i. 

Her er skolens mission den overordnede opgave. Styregruppen har brugt 

meget tid på at arbejde med værdier. Værdierne er fælleskab, faglighed, 

nysgerrighed og respekt. Gruppen har brugt tid på at definere, hvad der 

menes med de forskellige værdier, og hvordan de kommer til udtryk i prak-

sis. 

Værdierne tænkes både på elev-, medarbejder-, og ledelsesniveau. 

Vi skal have det omskrevet med en kommunikationsrådgiver, så sproget 

bliver lettere og mere tilgængeligt. 

Eleverne skal også inddrages. 

Der er et ønske om et slogan for skolen. Dette er både meldt ud på perso-

nalemøder og til elevrådet. 

• Orientering vedr. personale m.m 

Der er slået en tidsbegrænset stilling op og et barselsvikariat. Derudover 

bliver der også ansat en ny pædagog.  

• Planlægning af næste skoleår  

Der blev informeret om planlægningen af valgfag for kommende skoleår, 

hvor vi har indledt et samarbejde med Tech-College. 

Elementet med kortere skoledage kan blive udskudt. 

3.  Faunavej og de trafi-

kale udfordringer  

(D, O) 

20 

min 
• By- og landskabsudvalget har vedtaget den medsendte plan. 

Formålet med beslutningen er:  

• Formålet med den klare opdeling er: 

- at forstærke den rekreative oplevelsesværdi af Mølleparken, 

- at understøtte svage trafikanters rekreative brug af veje og stier, 

- at understøtte skolebørns mulighed for at cykle og gå til skole ad 

sikre skoleveje. (se bilag)  



 

Der er en opmærksomhed på de trafikale beslutninger, der er truffet 

på Faunavej. Der bliver lukket på grusvejen og skovvejen ved Klat-

reparken. Derudover vil man fortsat have ensrettet ved P-pladserne 

ved ZOO – bare i den anden retning. 

Der er en opmærksomhed på, hvordan dette påvirker trafikken ved 

skolen. By- og landskabsudvalget håber, at de kan understøtte en 

mere sikker skolevej. 
 

3 Ny samarbejdsplat-

form/ AULA (O, D, B) 

30 

min  
• Hvor er vi i processen? 

Jan informerede om den kommende implementering på skolen. Der er 

valgt 3 superbrugere, der har været på kursus. Aula er fortsat under udvik-

ling. 

Jan præsenterede forskellen på skoleintra og Aula. 

I Aula bliver det bl.a nemmere at samarbejde med eksterne samarbejds-

partnere i et lukket system. 

Der bliver arbejdet på elevarkiveringen. Google drev bliver også en vigtig 

del af det.  

Der bliver også en mobil version. 

D. 28. juni bliver der lukket for at gemme ting på intra og 1. august er skæ-

ringsdatoen. 

 

• Orientering fra Aula-mødet, hvor Hanne og Jan deltog. Vi vil på 

mødet gerne drøfte, hvordan vi bedst muligt får afdækket foræl-

drene informationsbehov, og hvad vi skal være opmærksomme på, 

når vi overgår til Aula. Vi vedhæfter et spørgeskema, som vi på-

tænker at sende ud til forældre. Vi overvejer ligeledes, om vi skal 

have en referencegruppe/klasse. 

Her vendte vi spørgsmål som: Hvad skal Aula bruges til ud fra et forældre-

perspektiv, og hvad er det for informationer, forældrene efterspørger? 

Der er udarbejdet et spørgeskema til forældregruppen for at blive klogere 

på behovet. 

Merete anbefaler at se videoen om Aula på www.nogetathavedeti.dk 

Der er et ønske om, at Aula kan understøtte en mere ensartet informations-

strøm på skolen. 

4:  Budget (O, D)  15 

min 
• Allan fremlægger resultat af regnskab for 2018 samt buget for 

2019. 

Allan gennemgik budgettet, med fokus på sammenhæng mellem Krone- og 

Timebevilling.  

 

5. Evt.  10 

min 

Der er brug for parkeringskontrol på Faunavej, hvor der igen er mange 

forældre, der parkerer trods forbud. 

Der var kritiske kommentarer i forhold til skolemaden, der bl.a. gik på et 

ringe udvalg og emballagen. Skolen ser det kun som et ekstra tilbud, og der 

er ikke så mange andre muligheder. 

Stedet hvorfra vi modtager skolemad er ikke så store endnu, men de er 

meget åbne for at udvikle sig og udbyde et større udvalg. 

Vi talte om at drøfte det i elevrådet og lave en dialog med dem om 

udvalget. 

    

 

http://www.nogetathavedeti.dk/

