
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 4. februar 2019  
Dato: 4. februar 2020 
Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 
Referent: Afdelingsleder  
 
.  

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Lisbeth Larsen, Anne Marie 
Lomartire, Julie Kathrine Tange, Mia Lindbøg Kanstrup 
(medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), 
Anders Storm, Jesper Møller, Mikkel Guldhammer.  
Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), Mette Hove (ledelse) Jan 
Frederiksen, Laura 9.c og Kirstine 9.b  
 
Fraværende: Anders, Mikkel, Lisbeth, Anne Marie, Kathrine og Laura 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B) 

Tid 
Estime
ret tid 
til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

5 min  

2.  Nyt fra elevrådet  10 
min. 

● Happening vedr. trafik den 5. februar  
Elevrådet står for en happening sammen med fotografen i morgen tidlig. 
De vil stå ude ved vejene med skilte med forskellige udsagn. 
Elevrådet går op i klasserne og underviser de yngste elever i Sikker trafik. 

● Kommende tiltag trivselsmålingen og Grønt flag  
Her har vi som skole en opmærksomhed på elevinddragelse, hvor vi har 
opstillet nogle mål for den kommende Trivselsmåling. 
Vi vil gerne have Grønt flag, inden vi går på sommerferie. Alle 
institutioner skal have grønt flag som et tegn på miljøbevidsthed. Vi har 
fokus på affaldssortering og energiforbrug. Her bliver elevrådet også 
inddraget. 

● Skolefesten  
I år er elevrådet inddraget i forhold til skolefesten for at skabe en god fest 
for udskolingen. Vi vil gerne skabe nogle gode traditioner for udskolingen. 
Elevrådet har været rundt i alle klasserne for at inddrage alle i forhold til 
nomineringer.  
7. klasserne laver spøgelseskælder. Der bliver også forskellige 
spilleaktiviteter. Der bliver også et rum med mere voksenstyrede 
aktiviteter, og der bliver lavet et rum for tidligere elever. 
Elevrådet bliver værter for aftenen. Temaet bliver galla. 9. årgang danser 
lancier for de øvrige, hvilket de har øvet i idræt. 

3.   Skolefesten torsdag 
den 12.februar  

 20 
min  

● Vi skal have lavet en vagtplan for boden.  
Der er en bod i Personalerummet, hvor Skolebestyrelsen hjælper. Aftalen 
er, at der bliver sendt et skema rundt, hvor man kan skrive sig på.  

● Hvad skal vi være opmærksomme på m.m.?  
Der skal være ens priser på varerne. I år er der kun sandwich, så i år er det 
ikke et problem. 
Mere alsidigt kageudvalg - end chokoladekage.  
Flere steder, hvor der sælges slik og chips. 
Elevrådet rejser en udfordring i forhold til, at de ikke må gå ud. Jan tager 
en dialog med udskolingen om dette med henblik på en god løsning. 



 

3  Mobiltelefon i DUS  Der er blevet givet en tilbagemelding til en forælder fra 3. årgang, der 
undrede sig over anvendelsen af mobiler i DUS på 4. årgang  i forhold til 
signalværdien til de yngre. 
Dette er blevet drøftet i personalegruppen.  
Personalegruppen har en opmærksomhed på dem, der trækker sig væk med 
deres mobiltelefon. Personalet vil lave mobilzoner i Loungen og caféen for 
at fremme, at de, der anvender mobiler, fortsat er en del af fællesskabet.  
Bibi orienterer eleverne om aftalerne i løbet af februar. 
Ledelsen skriver ud til forældrene vedr. de nye aftaler. 

4:  Orientering vedr. 
DELTA. Ny vej: 
Folkeskolen som 
fællesskab (O) (D)  
  

 25 
min 

● Hvad ved vi nu omkring DELTA, herunder rammer, økonomi og 
kompetenceudvikling. 

● Hvad betyder det for kommende elever og deres forældre?  
● Hvad er procesplanen for det videre arbejde?  

Merete orienterede om Delta på Stolpedalsskolen, som er en af de 
kommende 0. klasser med en særlig struktur. Der vil være 16 elever, hvor 4 
har en autismediagnose. Her vil der altid være to voksne på.  
Forældre til kommende skolestartere er inviteret til et informationsmøde d. 
11. marts.  
Der bliver kompetenceløft i løbet af marts og april for personalet omkring 
klassen.. 

5.  Orientering fra 
ledelsen 

 ● Stillingsopslag og ansættelser m.m.  
Vi søger en inklusionsvejleder på fuld tid. 
Derudover har vi tre vikariater. 

● Tilbagemelding på læringssamtale med forvaltningen  
Ledelsen har været til samtale på forvaltningen, hvor vi har set på 
kvalitetsrapporten sammen med forvaltningen. 

● Skolens indsatsområder.  
Alle medarbejdere på skolen har svaret på en undersøgelse vedr. skolens 
professionelle kapital. 
Der bliver arbejdet videre med det undersøgelsen viser. 

● Mobilitetsuge og ansættelsesstop  
I uge 9 får vi en opgørelse over antal lærer- og pædagogtimer. Herefter skal 
vi melde ind på over- eller undertallige, som kan søges internt i Aalborg 
kommune af de fastansatte. 

6.  Evt.  10  
min 

Dennis og andre har været på kursus i forhold til LGBT plus elever. I den 
sammenhæng, hvad er nyttig viden i relation til den enkelte afdeling i 
forhold til at fremme tolerance og forståelsen for mangfoldighed. 
Allan orienterede om regnskab for kalenderåret. På næstkommende 
bestyrelsesmøde skal punktet på dagsordenen. 
Vi drøftede medlemskabet af Forældre og samfund. Dette bliver et punkt 
på næstkommende bestyrelsesmøde. 
Er der stemning for, at vi kommunikerer via Aula i en gruppe for 
Skolebestyrelsen. Dette bliver også et punkt på næste møde. 
Vi skal være opmærksomme på at orientere, når der starter nye elever i 
klasser. 

 

 


