
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. november 
Dato: 18. november 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, Laura 9.c og Kirstine 9.b  

Fraværende: Julie Kathrine Tange, Laura 9.C

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

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet

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. Nyt fra elevrådet 10 
min.

• Velkommen til Mia, der er ny medarbejderrepræsentant.  
Merete præsenterede Mia, som skal fungere som ny repræsentant, mens 
Jesper er “udlånt”. Mia fortalte kort om sig selv. 

• Nyt fra elevrådet: Hvad er vi optaget af?  
Elevrådet har lavet en ansøgning om 10.000 kr., der skal bruges til en 
kampagne i forhold til trafiksituationen ved skolen.  

• Ansøgning til AES

3. (D, B) 
Udskolingens brug af 
tilladelse til at forlade 
skolen?  

20 
min 

• Jan Frederiksen vil fremlægge en brugerundersøgelse, der er forta-
get i 9. klasserne. Vi skal drøfte og beslutte, hvorvidt 8. og 9. klas-
se fremover skal have tilladelse til at forlade skolen i pauserne. 

Der er lavet en brugerundersøgelse i udskolingen i forhold til, hvor mange 
der forlader skolen i pauserne, og hvor de går hen.  
Lærere i udskolingen taler om, hvad alternativet skal være, hvis mulighe-
den for at gå i Bymidten bortfalder. Lige nu har vi ikke et alternativ i form 
af en bod her på skolen. 
Elevrådsformand Kirstine har fået henvendelser fra elever, der er bekym-
rede for det, hvis der bliver et forbud. 
Bestyrelsen taler om oplysning frem for forbud. Appellerer til forældrene 
om at tage en snak med de unge mennesker om, hvad de køber. 
Vigtigt at appellere til frihed under ansvar. På skolen taler vi med eleverne 
om dette, når de starter op i 8. klasse, og på forældremøderne vil vi drøfte 
det med forældrene. 

• Hvis vi ændrer den nuværende ordning, bliver det først fra skoleå-
ret 2020/2021   

4. (D, B)  
Skolens fysiske udfor-
dringer 

15 
min

• Formanden vil gerne drøfte, hvorvidt skolebestyrelsen skal arbejde 
videre med de fysiske udfordringer, der er rundt omkring på skolen 
i form af rådne vinduer, slitage m.m.  

Per Munch fra AK Byg orienterede på sidste UFL møde om, at der blev 
afsat midler efter behov til skolerne. Vi står til en forbedring i forhold til 
udskiftning af vinduer, og vi afventer renovering af faglokaler. 
Skolebestyrelsen vil rette henvendelse til Skoleudvalget om udfordringer 
med skolens fysiske rammer. 



5. (D, B)  
Opfølgning på Prin-
cipper og henvendelse 
vedr. brug af privat 
mobil. 

20 
min 

•  Opfølgning fra sidste SB-møde, hvor vi arbejdede med principper.  
• Vi har vedhæftet bilag 

I forhold til princippet om at inddrage private ejendele i undervisningen 
blev det godkendt, at dette er ok, hvis underviseren henvender sig til for-
ældrene først og gør opmærksom på deres eget ansvar ind i det. I udsko-
lingen henvender vi os udelukkende til eleverne.

6.  Orientering fra ledel-
sen

• Stillingsopslag og ansættelser  
Jesper Vejergang er lånt ud til en stilling som konstitueret afdelingsleder på 
en anden skole. 
Derudover har vi nogle sygemeldinger, der ikke er arbejdsrelaterede og en 
forælderorlov. 
Derfor har vi med chefgodkendelse slået tre stillinger op. 
Vi har ansat Ditte Laursen i Morten Larsens skema. 
Vi har ansat Jan Grønbo Hansen i Jesper Vejergangs skema. 
Vi har ansat Jenny, som i forvejen havde timer på skolen til Trin 3, i stedet 
for Jens. 

• Skolebesøg af nyansat viceskolechef og skolechef 
Vi har haft besøg af Morten Lyhne, som er ny viceskolechef og vores  
ledelseskontakt i Skoleforvaltningen. D. 28. November kommer den nye 
skolechef, Mads Jørgensen, på besøg. 

• Julefrokost for bestyrelsen  
Der er kommet et møde i UFL i vejen for den fastlagte dato for vores jule-
frokost d. 12. december.  
Alternativt tænker vi nytårstaffel i januar i stedet for - også grundet den 
økonomiske situation.  
Da der i forvejen er et møde d. 13. januar, bliver dette den nye dato for en 
hyggelig aften (Nytårstaffel). Derudover finder Hanne og Merete en ny 
dato for et bestyrelsesmøde. 

 

7. Evt. 10  
min

Jan Skrubbeltrang rejste nogle udfordringer i forhold til Madvognen i for-
hold til udvalget af mad, forkerte leveringer til elever og for sen levering. 
Derudover er vi som skole udfordrede af, at der ikke er navne på bestillin-
gerne.  
Allan har haft kontakt til den ansvarlige for aftalen med Madvognen -   
Jacob. Han har taget kontakt til Mama Moss med vores udfordringer. Her 
har svaret været, at der ikke kan leveres før 11.30, og at hun ønsker at 
stoppe samarbejdet senest til nytår. Jacob er gået i gang med at opsøge al-
ternative køkkener. 
Hanne opfordrede til at kontakte Kaffe Fair med henblik på et tilbud, men 
da der er politisk vilje til, at der i 2020/21 skal findes et centralt sted, der 
kan levere skolemad til alle skoler, afventer vi dette. 
Bestyrelsen opfordrer til, at vi orienterer forældrene om, at vi har henvendt 
os til Madvognen, og at man skal være opmærksom på, at maden først le-
veres kl. 11.30, hvis man bestiller. 


