
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 24.september 

Dato: 19. august 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 og Christian Drachmann Nielsen.  

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

deriksen (Ledelse) Stig Rafn (ledelse)   

Laura (næstformand) og Kirstine (formand) fra elevrådet 

 

Fraværende: Dennis Christiansen, Julie Kathrine Tange, Christian Drachmann 

Nielsen, Lisbeth Larsen, Jesper Møller, Mikkel Guldhammer, Jan Frederiksen 

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  

2.   10 

min. 
 Velkommen til Kirstine og Laura fra elevrådet (formand og næst-

formand)  

 Nyt fra elevrådet – Den nationale trivselsmåling  

Elevrådet har kigget på trivselsmålingen, hvor de drøftede, hvad der funge-

rede godt, og hvor der er potentiale for udvikling. 

Herefter skal elevrådsrepræsentanterne tage drøftelsen i deres klasser med 

udgangspunkt i en handlingsbro og tage det med tilbage til elevrådet. 

 

Næste gang skal elevrådet drøfte de trafikale udfordringer på Faunavej 

med henblik på at se på gode løsninger. 

3.  Rundtur på skolen (D)  45 

min 
 Vi har inviteret vores serviceleder med til bestyrelsesmødet, da vi 

gerne vil vise jer rundt på skolen, så I kan se, hvordan Rigets til-

stand er. Vi påtænker en rundtur på ca. 25 min og efterfølgende 

skal vi drøfte, hvordan vi forholde os til de udfordringer, vi har og 

ser rundt omkring på skolen.  

Stig satte bestyrelsen ind i skolens tilstand, hvor der pt. ikke er midler til 

vedligehold.  

Der er udfordringer i forhold til energiforbruget, hvilket både handler om 

utætte vinduer og brugeradfærd. Legepladsen volder også udfordringer i 

forhold til det daglige vedligehold, ligesom den er ved at være meget slidt. 

 

Vi aftalte, at elevrådet skulle prøve at drøfte, hvordan eleverne oplever 

skolens tilstand, og hvordan dette eventuelt påvirker dagligdagen. 

3 (D, B)  

Ændring af valgperi-

ode fra 4- 2 år for for-

ældrerepræsentanter i 

skolebestyrelsen  

15 

min 
 Vi skal drøfte og beslutte, om vi ønsker at ændre den nuværende 

valgperiode på 4 år til en 2-årig valgperiode. Se vedhæftet bilag   

Vi drøftede fordele og ulemper ved henholdsvis en 2 årig og 4 årig valgpe-

riode. Da der var en del fraværende på dagens møde, besluttede vi, at 

Hanne skriver ud til alle forældrerepræsentanter, så vi også får deres besyv 

med. Ledelsen forhører sig hos Dennis og Jan. 



 

 

4:   Orientering fra ledel-

sen  
15 

min  
 Hanne og Merete deltog i et arrangement for SB 

Oplæg om inklusion på Filstedvejens skole ud fra et forælderperspektiv. 

 Nyt vedr. Aula  

Vi skal være forberedte på udfordringer i en opstart. Vi starter op i uge 43 

med at overgå til Aula. 

Lige nu har vi fokus på, at alle forældre får oprettet uni-login, og der bliver 

arbejdet på at få lavet en introduktionsvideo. 

 Besparelser i Aalborg Kommune  

Der skal spares yderligere 19,3 mill. indtil 31.12.19.  

 Ansættelser i forvaltningen.  

Der er kontrolleret ansættelsesstop.   

5.  (D, B) Præsentation af 

medlemmerne i skole-

bestyrelsen  

  Vi skal drøfte og beslutte, hvorvidt vi skal lave en præsentation af 

skolebestyrelsesmedlemmerne og i så fald, hvor vi skal gøre det 

tilgængelig.  

Dette punkt skriver Hanne også ud om til resten af bestyrelsen. Vi tænker 

at se på mulighederne i Aula for at lave præsentationen der. 

6.  Evt.  10  

min 
Allan fremlagde en henvendelse vedr. brug af cykelhjelm i DUS. Hvad er 

holdningen til brugen af cykelhjelm, når børnene skater eller låner  
rulleskøjter?  
Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger er, at de ikke skal bruge hjelm pga. 

kvælningsfare. 
Lige nu lader vi det være op til forældrene, hvorvidt deres børn skal bruge 

hjelm i forbindelse med skating eller løb på rulleskøjter. 
Skolebestyrelsens holdning er, at vi fastholder den nuværende praksis, 

indtil Forvaltningen kommer med en udmelding. Ledelsen rykker forvalt-

ningen for et svar. 

 
 


