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Deltagere: Maja Andersen, Rikke Lysholm 

Tine Andresen, Jacob Bjørn, Søren Riber, 

Pia Damgaard, Stine Laursen, Torben N. 

Jensen, Thomas Holmaa, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen og formandsskabet fra elevråd 

Særligt indbudt: Gitte Bodil Kristensen 

Afbud: Jacob, Pia og elevrødderne 

Dato: onsdag d.09.12.15 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Søren Riber 

Næste møde: Heldagsmøde d.16.01.16 

 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til punktet 

 

Afbud: Pia og 

Elevrådsrepræsentan

terne 

1 Godkendelse af 

referat og dagsorden 

18.45 Godkendt med følgende bemærkninger: 

Punktet om fester og hærværk tages op på 

heldagsmødet og evt. under pkt. 7. 

 

2 Kort nyt fra elevrådet 18.50 Morten Lomborg er ny kontaktperson for elevrådet. 

Der er nu fire elever i elevrådets formandsskab – to 

elever fra 9. kl og 2 elever fra 8. kl. Det er med til at 

skabe en større kontinuitet i elevrådsarbejdet.  

 

3 Økonomisk perspektiv 

i forhold til evt. 

udvidelse af ledelsen 

 

19.00 Gitte fremlægger dette års regnskab og næste års 

estimerede lønbudget som baggrund for en 

bestyrelsens drøftelse. 

Bestyrelsen har en del spørgsmål til tallene og drøfter, 

om der på sigt skal nedsættes et økonomiudvalg. 

IP fremlægger de faglige begrundelser for at ansætte en 

indskolingsleder: Ledelse tæt på, ledelses- og 

organisationsstruktur skal matche hinanden, SFO 

efterspørger indskolingsledelse, span of control, m.v. 

Drøftelsen ender med, at SB bakker op om udvidelsen 

af ledelsen med en nyansat indskolingsleder, såfremt 

MED bakker op om udvidelsen. 

SB skal have repræsentation i ansættelsesudvalget. 

 

4 Samarbejde med SFO-

forældreråd. 

19.25 Inge orienterer om mødet med det nye SFO-forældreråd. 

Inge har afholdt et møde med SFO forældrerådet, hvor 

der blev talt om status og mål for SFO i 

forældreperspektiv, rådets opgave og funktion, rolle i 

RULLprocessen m.v. Ref. ligger i bestyrelsesbasen. Tine 

deltager i næste møde.  

 

 Pause med spisning 19.40   

5 Kvalitetsrapporten. 

Hvis resultatet når at 

komme inden mødet 

20.05 Skolebestyrelsen kommenterer oplysningerne i 

rapporten og kommer med input og stikord til 

rapporten. IP og Rikke udarbejder et forslag til 

bestyrelsens kommentarer. 

SB har mulighed for at komme med yderligere input til 

forslaget i løbet af weekenden. Herefter indføjer Rikke 

og Inge disse input. 

 

Kvalitetssamtale på baggrund af kvalitetsrapporten 

foregår lørdag den 30/1 kl. 9 – 11. Områdechef og en 

medarbejder for Børn&Unge er ansvarlige for samtalen. 

 

6 Nyt fra Skole og 

Forældre 

20.35 Pia og Rikke har været til landsmøde d. 20.-21.nov. i 

Skole og Forældre 

Rikke fremlægger temaer fra mødet. 
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Deltagere: Maja Andersen, Rikke Lysholm 

Tine Andresen, Jacob Bjørn, Søren Riber, 

Pia Damgaard, Stine Laursen, Torben N. 

Jensen, Thomas Holmaa, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen og formandsskabet fra elevråd 

Særligt indbudt: Gitte Bodil Kristensen 

Afbud: Jacob, Pia og elevrødderne 

Dato: onsdag d.09.12.15 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Søren Riber 

Næste møde: Heldagsmøde d.16.01.16 

Bestyrelsen tilkendegiver interesse i at arbejde videre 

med SKOLE/HJEM samarbejdet. 

7 Forældre som 

medproducenter / 

forældreinddragelse. 

Kommunikation. 

20.45 Hvilke ting tager bestyrelsen med fra mødet i Solbjerg i 

det videre arbejde med forældreinvolvering? 

- SB har en opfattelse af, at Solbjerg-mødet ikke 

havde det indhold som SB regnede med.  

- Det er positivt, at bestyrelser i syd mødes. 

- Der var for lidt tid til dialog 

Det kunne være en god ide, at styrke samarbejdet 

mellem skolebestyrelserne - ting, der har fælles 

interesser. 

Paradigmeskifte mellem medborgerskab – 

kundeperspektivet er spændende. 

Optagethed af skole/hjemsamarbejdet 

 

8 Åben Skole 20.55 Hvilke ting tager bestyrelsen med fra Rådmandens 

møde? 

Det kunne være interessant i principarbejdet, at 

inddrage - eksempelvis: 

Forældrebank 

Tur – kultur kanon 

SFO´s rolle 

Forslag: At vi nedsætter en arbejdsgruppe, der følger op 

på temaet på januar-mødet bl.a. med udarbejdelse af et 

princip. Det sker på januarmødet. 

 

9 

 

Gensidig orientering  21.05 - Klubpersonale på intraen 

- Trafiksituationen på Obstrupvej ændres midlertidigt 

pga. etablering at elektrificering af Letbanen. 

 

10 Heldagsmødet 21.20 Temaer til arbejdsmødet i januar 

- Forberedelse af kvalitetssamtalen 

- Princip for Åben Skole 

- Skole-hjem-samarbejde 

- Fester og hærværk 

- Estimeret regnskab for 2015 

 

11 Eventuelt 21.25 HUSK følgende møder: 

Lørdag den 16/1 kl. 9 - 15 og lørdag den 30/1 kl. 9 -11.  

 

 

 


