
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 7. januar 2020  
Dato: 7. januar 2020 
Tidspunkt: kl. 17.00- 18.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 
Referent: Afdelingsleder  
 
.  

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Lisbeth Larsen, Anne Marie 
Lomartire, Julie Kathrine Tange, Mia Kanstrup (medarbejderrepræsentant), Dennis 
Christiansen (medarbejderrepræsentant), Anders Storm, Jesper Møller, Mikkel 
Guldhammer.  
Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), Mette Hove (ledelse) Jan 
Frederiksen (Ledelse) Stig Rafn (ledelse)  
 
Fraværende:  Lisbeth Larsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, Christian 
Drachmann Nielsen 

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 

 Godkendt! 

2.  Stolpedalsskolens 
kvalitetsrapport (D) 
(B)  
Se bilag inden mødet. 

30 
min  

Vi skal gennemgå og drøfte skolens kvalitetsrapport. Ledelsen skal i 
slutningen af januar til læringssamtale på forvaltningen, hvor 
kvalitetsrapporten er omdrejningspunktet. Vi skal inden dette møde have 
udfyldt et fakta ark, hvor bestyrelsen kommer med en kort beretning. 
Beretningen kan indeholde følgende punkter:  

● Hvilke opmærksomhedspunkter får bestyrelsen øje på baggrund af 
datarapporten?  

At vi ikke segregerer særligt mange børn på Stolpedalsskolen. 
Vi lægger højt på trivselsdelen i Trivselsmålingen. 
Fagligt lægger vi også godt sammenlignet med andre kommunale skoler, 
men der er også nogle opmærksomhedspunkter. F.eks på naturfagsdelen. 
Her har vi en opmærksomhed på at skabe faglig fordybelse via fagdage i 
udskolingen. Derudover vil der ske en rotation i forhold til, hvornår på 
dagen. man har fysik/kemi, Disse oplever eleverne som de “tungeste” fag. 
Der kommer også en naturfagspilot ud på skolen for at se på skolens 
undervisning i fagene. Naturfagsprøven skaber nogle udfordringer for 
eleverne, som naturfagspiloten også skal ind og vejlede i. Der bliver 
obligatorisk vejledning i forberedelsesdagene. Skolen vil også have fokus 
på at vejlede forældrene på forældremøder, så de bedre kan støtte deres 
børn i en prøveform, som de ikke selv kender fra egen skoletid. Der er også 
en opmærksom på at lære på mange måder. 
Ledelsen har en målsætning om, at elever ikke skal afslutte med 00. Her 
ser vi det som en opgave for den enkelte underviser at motivere dem til at 
yde en indsats, der kan honoreres med minimum 2. Der er også et mål om 
at løfte midtergruppen, der får 7 til 10 eller 12.  
Vi har en opmærksomhed i forhold til elevinddragelsen. 
Elevrådet har også set på rapporten.  

● Beskriv kort hvordan bestyrelsen vil følge op på resultater 
Skolebestyrelsen havde et ønske om at lave en midtvejsevaluering i forhold 
til, hvad status er i forhold til de mål, vi har for det kommende år. 

● Hvad er bestyrelsen væsentlige indsatser i de kommende 2-3 år  



 

3.  Høringssvar vedr. ny 
ressourcetildelingsmod
el  

15 
min  

Allan vil på mødet fremlægge et forslag til et høringsvar. Vi har vedhæftet 
et bilag, hvor I kan læse lidt mere om baggrunden for den nye 
tildelingsmodel.  
Med den nye ressourcetildelingsmodel har man forenklet modellen for 
bevillinger og forsøgt at skabe mere gennemsigtighed. 
Nu kommer krone- og timebevillingen til at følge skoleåret frem for at den 
ene tidligere har fulgt kalenderåret. 
Det er ikke en spareøvelse. 
Tidligere kunne vi konvertere fra det ene område til det andet. I den 
nuværende model vil dette fremstå som plus eller minus i forhold til det 
budgetterede.  
I høringssvaret gør vi opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at der 
ikke tildeles ressourcer til pædagogområdet inden for TR & arbejdsmiljø. 
Vi peger desuden på, at ressourcer til pædagoger i undervisningen går ned. 
Der tildeles ikke et ligeligt antal timer til lærere og pædagoger i forhold til 
UU. Dette har en uhensigtsmæssig signalværdi. 
Inden for tosprogsområdet skal der spares penge (4 mill.) Uanset om du 
skal have supplerende dansk eller basisdansk gives der 66 timer, hvilket er 
en stor besparelse. Når lovgivningen kræver at nytilkomne elever skal have 
basisundervisning, betyder dette, at bevillingen ikke vil række.  

3  Orientering fra 
ledelsen  

10 
min  

Merete orienterede om nyt i personalesituationen. 
Der har været en del sygemeldinger pga kritisk sygdom og operationer. 
Der er startet en læreruddannet vikar i 4 måneder. 
Elevrådet har modtaget 10.000 kr til at lave en happening omkring de  
trafikale forhold. Hanne gjorde opmærksom på, at bumpene på Faunavej 
 ikke er blevet tegnet op siden ændringerne, hvilket betyder, at folk ikke får 
 sat farten ned. 
Merete orienterede om Deltaklasser, som er et nyt tiltag i forhold til  
arbejdet med inklusion i Aalborg kommune. Skoleforvaltningen vil gerne  
høre, hvad Skolebestyrelsen tænker, hvis der blev sådan en klasse på  
Stolpedalsskolen.  

4.   Evt.     

 

 


