
Deltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Tine Andresen (næstformand) 

Lise Holler (forældrerep.) 

Stine Laursen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Thomas Dam (forældrerep.) 

Jacob Overgaard (forældrerep.) 
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Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Kurt Iversen (sekretær/ledelse) 

Elevrådsrepræsentanter 

 

 

Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 07.09.17 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Rikke 

Næste møde: 28.09.17 
 

 
Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til 

punktet 

 

Afbud: 

Elevrådsrepræsentant 

endnu ikke valgt for 

dette skoleår. 

Referat 

1 Velkommen 18.45 Kort 

præsentationsrunde 

Velkommen til Thomas og Jacob 

2 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.55  Ref. godkendes på næste møde. 

Dagsorden godkendt 

3 Rammerne 

for SB-

arbejdet og 

oversigt over 

nuværende 

principper 

19.00 SB skal… 

SB kan… 

Forvaltningens 

årshjul 

LUP/Hvidbog 

Principper 

Forretningsorden 

Rikke gennemgår - for den ”nye” 

skolebestyrelse - hvad det er 

skolebestyrelsens opgave. 
Hvad skolebestyrelse kan og hvad skolebestyrelsen skal: 

Der arbejdes med værdiregelsæt og 

principper, godkende budget (ressourcerne). 

Der føres tilsyn. 

Se Rikkes oplæg som bilag 

 

Inge rammesætter årshjul, LUP, principper m.v. 

- Forvaltningens årshjul: Der arbejdes 

efter en to årig kadence: 

Forældretilfredshedsundersøgelse, APV 

vedr. medarbejdertrivsel, 

elevtrivselsundersøgelse. Samles i 

Kvalitetsrapporten med kvalitative 

data. Skolebestyr. kommenterer 

rapporten. Herefter Kvalitetssamtale 

med områdechef. På baggrund heraf 

vælges udviklingspunkter. Evt. gives 

tilsynspunkter (det har vi ikke fået). 

Leder udarbejder ”Den lokale 

udviklingsplan” (LUP), som gælder to 

år. 

Skolen laver hvert år en Hvidbog, som 

er skolens interne arbejdsredskab til 

beskrivelse og fastholdelse af ramme, 

indsatser og aftaler. 

Principper: Udformningen af principper er ét af 

bestyrelsens vigtigste midler til at få 

indflydelse.  Vedtagne principper ligger på 

skolens hjemmeside under ”Forældre, 
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bestyreles”. P.t. er status, at vi har 15 

principper. De ældste handler om skole-hjem-

samarbejde og kan med fordel efterses. Flg. 

skal-principper mangler:  

- Underretning af hjemmene om elevens 

udbytte af undervisningen 

- Skolefritidsordningens virksomhed 

- Arbejdets fordeling mellem lærerne 

Skolebestyrelsen har tidligere haft et princip-

udvalg.  

Forretningsorden: Forretningsordenen ligger 

på skolens hjemmeside. Suppleanter har ret til 

at deltage i bestyrelsesmøder. Efter drøftelse 

enes vi om at opfordre vores to suppleanter til 

deltagelse. 

 

 Pause med 

spisning 

19.30   

4 SB’s Årshjul 

– herunder 

nedsættelse 

af relevante 

udvalg 

20.00 Mødedatoer 

Drøftelse af hvad vi 

i SB vil have fokus 

på at arbejde med 

principper for i dette 

skoleår 

Nedsættelse af 

udvalg ud fra vores 

drøftelse 

 

Vedr. mødedatoer - Bestyrelsesmedlemmerne 

melder tilbage til Rikke, hvis der er datoer, 

man er forhindret i at deltage. 

 

Rikke, Tine, Stine og Inge koordinerer ud fra 

vores drøftelse, hvilke udvalg, der etableres og 

udvalgssammensætningen. 

 

4.a Skolebestyr. 

arrangement 

for 

forældreråd 

 IP ønsker punktet 

på pga uklarhed om 

ramme, formål og 

indhold 

Opfattelserne af aftalerne var forskellige, og  

punktet affødte en længere drøftelse om 

aftaler, formål og rammesætning. Ud fra 

drøftelsen arbejder Rikke, Stine, Tine (evt.) og 

Inge videre med rammen allerede 8.09. 

5 Estimeret 

regnskab for 

2017 

20.40  Kvartalsregnskab: 

Orintering til skolebestyrelsen. 

Regneskabet kan læses som bilag. SFO-

regnskabet er positivt, undervisningsdelen – 

som også gælder bygger, adm. m.v. peger mod 

et underskud på 800.000 kr. Dette er indenfor 

rammen. Vi arbejder på at nedbringe 

underskuddet inden årsafslutning med særligt 

fokus på vikarbudgettet. 
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Regnskabet er godkendt af områdechefen og 

taget til efterretning i skolens MED 

 

6 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen  

21.00 Fra ledelsen: 

2-voksenordning 

- 

- 

Udsættes til næste møde 

7 Punkter til 

næste møde 

21.15 Udvalg, arbejdsgr. 

og årshjul 

P 

 

8 Evt. 21.20   

 

 

    

 


