
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. september 2020  
Dato: 22. september  
Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 
Referent: Afdelingsleder 

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Jesper Vejergang Christensen 
(medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jesper 
Møller, Peter Nielsen.  
Fra ledelsen: Merete Overgaard, Allan Larsen, Mette Hove, Jan Frederiksen 
 
Fraværende: Christian Drachmann, Anne Marie Lomartire, Julie Kathrine Tange, 
Anders Storm, Mikkel Guldhammer 

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 Godkendt 

2.  Velkommen til nye 
medlemmer  

10 
min. 

Velkommen til Peter Nielsen, der er ny forældrerepræsentant i 
skolebestyrelsen. Peter repræsenterer specialklasserne. Peter præsenteres 
for øvrige skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Velkommen til skolens nye formand og næstformand for elevrådet. Begge 
er valgt ind det næste skoleår og deltager på skolebestyrelsesmøder 
fremadrettet. 

3.  (0, D)  
Skolens 
indsatsområder 
herunder 
bestyrelsesarbejdet,  

20 
min  

Formand for bestyrelsen fortæller lidt om bestyrelsesarbejdet. 
 
Merete vil fortælle lidt mere om skolens indsatsområder. 
 Skolen har to indsatsområder.  
Den ene er få en naturfagsprofil - Jan F. fortæller om processen, som jo er 
blevet lidt forsinket af Corona-krisen. Der er dog sat ting i gang i udskoling 
med et konstruktivt  samarbejde med Aalborg Zoologisk have og Hasseris 
Gymnasium. Tiltag som skal løfte nysgerrighed og faglighed indenfor 
naturfaget. 
I det kommende år vil der blive fokuseret på, at få lavet en “rød tråd”, hvor 
eleverne skal gøres nysgerrige og kende til naturfaglig undren ved at 
opstille hypoteser, udføre og opsamle data.  
 
Årgangsteam 
 

3  (O, D)  
COVID-19 og 
retningslinjer på skolen  

20 
min 

Status på Covid-19 herunder opmærksomhedspunkter i relation til 
COVID-19.  
 
Hvilken betydning har det for Stolpedalsskolen, at smittetrykket er stigende 
i Aalborg. Hvilke forholdsregler tager skolen?  
 
Skolen er pt. udfordret på vikardækning ift. det fravær der pt. opleves, 
grundet personalefravær som er relativt højt (pga. svartider på test). Der er 
netop blevet tilføjet seks nye vikarer til skolens vikarkorps. 
 
Skolen har taget en række forholdsregler, dels på eget initiativ og dels på 
skærpelser af retningslinjer fra myndighederne. Bl.a. er skolens sekretærer 
delvis sendt hjem. Derudover er bl.a. mødevirksomhed også blevet 
begrænset. 



 

 

 
Hvad oplever elevrepræsentanterne: (skal ikke med i referatet) 
Vi bliver blandet. Lærerne spritter ikke bordene af imellem undervisning. 
Spritten lugter ikke særlig godt. 
Vi tænker stadig over forholdsreglerne, men der er mange der slet ikke 
overholder reglerne. Mange elever vasker ikke hænder så meget, og de er 
også begyndt at kramme. 
 
Note til os selv: Står der så rent faktisk spray og klude i alle lokaler, så 
lærerne kan spritte overflader af, ved endt undervisning. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
I DUS er vi udfordret af, at vi skal vaske alt legetøj af hver dag. 
Blandt personalet er der også flere, der har en bekymring for smitterisiko. 
Det er lige nu et vilkår, vi er nødt til at acceptere. 
 
Der er flere forældre der bemærker, at skole og DUS ikke helt er på højde 
med tiden før Corona. 
 

4:  (O) Budget Aalborg 
kommune 2021-2024  

20 
min  

I nedenstående link kan i læse lidt mere om de forestående 
budgetforhandlinger. 
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/budget-og-regnskab/budget-2021-2
024 
 
På mødet vil skolen give en kort gennemgang af hvilken betydning det kan 
få for skolen og det samlede skolevæsen.  
 
Merete orienterer om vigtige nedslag.  
 

5. Orientering fra 
ledelsen  

15 
min 

Ansættelsessamtale til ny lærer til specialklassen med start 1. november. 
- Vi afholder samtaler på torsdag den 24. september. 
 
Professionel læringsledelse 
- Skolens ledelses starter op på nyt projekt - Ledelse for øget læring. 
Projektet er for alle skoleledelser i Aalborg kommune, og de første skoler 
er allerede godt igennem. Projektet er for nuværende blevet noget forsinket 
af den igangværende pandemi. Bl.a. kan de tilknyttede professorer fra 
Norge, ikke komme til Danmark. 
 
Personalesituationen 
- Intet til referat. 
 
Byggeri og renovering 
- Merete orienterer om det netop opstartede byggeri og renovering af 
skolens lokaler til bl.a. Håndværk/Design, m.m. Der er en opmærksomhed 
på, at morgentrafikken forløber jævnt om morgenen. 
Skolen kontakter Kørselskontoret og Kulturskolen ift. problematik med 
uhensigtsmæssig parkering.  
 

6.  Evt.  10  
min 

 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/budget-og-regnskab/budget-2021-2024
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/budget-og-regnskab/budget-2021-2024

