
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 19. august 2019 
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, Jesper Vejergang Christensen (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen 
(medarbejderrepræsentant), Jesper Møller.  
Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), Mette Hove (ledelse) Jan Fre-
deriksen (Ledelse) 

Fraværende: Julie Kathrine Tange, Anders Storm og Mikkel Guldhammer

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 Tjek!

2. Orientering fra ledel-
sen

15 
min

• Skoleårets opstart 
Merete fortalte lidt om opstart i de nye afdelinger. 

• Orientering vedr. ansættelser m.m.  
Der er ansat nye lærere til mellemtrinnet 
Jeppe Foldager som musiklærer og klasselærer i 4A 
Anne-Marie Østervang er ansat som ny inklusionsvejleder og dansklærer i 
4B 
Rikke Paulsen er blevet ansat som lærer på 4. årgang. 
Der er blevet ansat en ny pædagog Anne-Christine, som er klassepædagog 
i 0C. Hun har tidligere været studerende på Stolpedalsskolen. 
Der er også blevet ansat en ny sekretær i Louises barselsvikariat, som hed-
der Mette Djernæs. 
Der er to sygemeldinger. Her er en af de faste lærervikarer Thomas Heuni-
cke blevet ansat i en tidsbegrænset stilling. 

• Mylocker  
Skolen har lavet en forsøgsordning med skabe, eleverne kan leje.  
• AULA 
Der har været ventetid i forhold til Aula, men det ser ud til, at Aula allige-
vel bliver klar tidligere end udmeldt. Ventetiden har været med til at kvali-
ficere produktet. 

• Skolemad (madvognen)  
Vi fremlagde en alternativ mulighed for at købe mad igen ved en ny leve-
randør “Madvognen”. Madvognen har et udbud af sandwich og evt. noget 
kold pastasalat. Merete holder møde med dem onsdag d. 21. august for at 
høre mere om deres tilbud. 

Merete informerede om skolens mobilpolitik.  

Alle på mellemtrinnet får som noget nyt Chromebook, idet den fungerer 
bedst i forhold til de forskellige hjælpeprogrammer og som skriveredskab. 
Der er lavet en procesplan for overgangen til Chromebooks. 

Skoleudvalget har valgt at lade det være op til Skolebestyrelsen, om der 
skal være en to-årig valgperiode i stedet for en fire-årig. 
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.



3. De kommende foræl-
dremøder /kontaktper-
soner ((D, B) 

30 
min

• Se vedhæftet oversigt over de kommende forældremøde  
• Vi fordelte forældremøderne mellem repræsentanterne.  
• Hvem deltager fra bestyrelsen og hvad er jeres rolle? 

Det er et ønske for bestyrelsen at være tæt på forældrene. Bestyrelsen vil 
prøve at komme tættere på forældrerådene som et led i dette arbejde. Hver 
årgang har en repræsentant, man kan henvende sig til.  
Især på 0. årgang kunne det være fint med nogle eksempler på områder, 
skolebestyrelsen kunne inddrages i. 
Hanne lavet et udkast til et kort oplæg til forældremøderne. 

• Hvem skal være kontaktperson for hvilke klasser, 
0. årgang: Anne Marie 
1. årgang: Anders 
2. årgang: Katrine 
3. årgang: Jan 
4. årgang: Jesper 
5. årgang: Lisbeth 
6. årgang: Lisbeth 
7. årgang: Jan 
8. årgang: Hanne 
9. årgang: Hanne     
Aktiv: Hanne 

• Hanne vil på mødet fremlægge et forslag.   
Hanne foreslår, at skolebestyrelsesrepræsentanterne kort præsenterer sig på 
skolens Facebookside, så alle forældre finder ud af, hvem bestyrelsen er. 
Hvis man ikke ønsker dette, kan man sende en mail til Hanne eller Merete 
inden næste møde. 

Der et ønske om at kunne finde billeder af medarbejderne på skolen. Dette 
løses sandsynligvis i forbindelse med Aula. 

3 Indsatsområder i det 
kommende skoleår 
(O, D)

15 
min 

• Hvordan får vi visionen og værdierne til at leve i organisation 
Værdierne bliver præsenteret på alle forældremøder af nærmeste leder. 
Derudover ønsker vi, at det bliver synliggjort rundt omkring på skolen. Det 
kommende elevråd skal også involveres. Klassereglerne kan også tage ud-
gangspunkt i skolens værdier. 

Systematik omkring inklusion og elever i udfordringer. (tiltag PPR og le-
delse). Ledelsen har sagt ja til et projekt om inklusion. Der bliver lavet en 
afdækning af organisationenes forcer og svagheder i relation til inklusion. 
Målet er at få udarbejdet skolens inklusionsgrundlag. Skolebestyrelsen skal 
også inddrages i arbejdet med skolens inklusionsgrundlag. Merete gjorde 
opmærksom på en temaaften om inklusion d. 10. September, hvor skolebe-
styrelserne er inviteret. Hanne og Merete tager med.    

• Kommunikation omkring lektier m.m.   
Ugeplanen på MinUddannelse bliver udgangspunktet for kommunikatio-
nen om lektier som en lektiebog. MinUddannelse får en fane i Aula. 

Jan vil præsentere det nærmere på næste bestyrelsesmøde.



4: Principper 20 
min 

• Vi skal have færdiggjort arbejdet med principper. Vi mangler at få 
lavet følgende: 1. Undervisningens organisering, 2. Opfyldelse af 
undervisningspligten, 3. Underretning om elevernes udbytte af 
undervisningen. 
Vi skal drøfte, hvornår på året vi udarbejder principperne og hvil-
ken dag. Skal vi f.eks. arbejde igennem en torsdag eller er der no-
get fornuftigt i, at vi mødes en lørdag fra 9.00-14.00 og afslutter 
med frokost. I må gerne, inden mødet, overveje hvilken form, I 
tænker, der er bedst.   

Vi mangler at udarbejde nogle få principper. Ledelsen udarbejder nogle 
udkast, så vi skal forholde os til nogle konkrete udspil. Merete foreslog d. 
24. oktober kl. 16-21 eller d. 16. nov. fra 9.00-13.00. På mødet blev vi eni-
ge om at mødes d. 24. september. 
Ledelsen vil sørge for at sende udkast ud forinden, så alle kan melde tilba-
ge på udkastet. 
Ledelsen sørger for forplejning til mødet.

5. Evt. 10 
min

Vi drøftede situationen omkring Faunavej og udfordringer forbundet med 
ensretningen.


