
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

Sag: 18-15045 
Dok: 101350-19 

Data om mødet: 

Dato: 18. juni 2019 
Tidspunkt: 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 1 på Fire9eren, Skolegade 11 
Mødeleder: Karina Guldager 

Afbud: Bent Jensen, Martin Ehmsen, Mathilde Rose 
Bording, Madicken Thit Eskildsen 

Mødedeltagere: 
 
Bent Gade Jensen 
Karina Guldager 
Poul Pedersen 
Geraldine van Dorp 
Martin Bjerre Ehmsen 
Maja Møller Stub 
Nina Jakobsen 
Kirsten Wichmann 
Lisbeth Lykke Christensen 
Mathilde Rose Bording (elevrådet) 
Madicken Thit Eskildsen (elevrådet) 
 
Lene Bech Jeppesen 
Anita Skov Knudsen 

Dagsorden: Referat: 
 

1: Velkomst 
 
 

Karina Guldager byder velkommen. 

2: Godkendelse af dagsorden 
Punkter til lukket del af mødet? 
 
 

Dagsorden godkendes 

3:  Godkendelse af referat 
 
 

Referatet godkendes, med en enkelte 
justeringer ift. datoen for 
dimissionsfest. 

4: Orientering: 
a) Skolelederens orientering 
b) Formandens orientering 
c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrådet 
e) Andet 

 
 

a) Skolelederen orienterer om, 

Orientering om de kommende 
budgetforhandlinger.  

b) Næstformanden og Poul 
orienterer fra møde med 
politikerne fra udvalget Børn og 
læring. Der bliver indkaldt til et 
nyt møde i september, dog uden 
politikerne. 



c) Skoleåret nærmer sig sin 
afslutning på forskelligvis rundt 
på skolen. 

d) Intet nyt 
e) Nyt fra SFO og juniorklub fra 

kontaktperson. Der har været 
fornuftig tilflytning og tilslutning 
til SFO. Økonomien ser fornuftig 
ud. Arbejdsdag i SFO udsat pga. 
regnvejr. SFO vil efter 
sommerferien forsøge at brande 
foreningssamarbejdet i pressen. 

5: Nedsættelse af ansættelsesudvalg 
 
 
 

Fredag d. 28/6 afholdes 
ansættelsessamtaler.  Karina deltager, 
Poul og Maja undersøger muligheden. 

6: Deltagelse ved forældremøder 
 
 
 

Fra bestyrelsen deltager følgende på de 
enkelte årgange: 
0: Karina 
1: Bent 
2: Maja 
3: Nina 
4: Geraldine 
5: Nina og Maja 
6: Poul 
7: Martin 
8: Geraldine 
9: Karina  
Der informeres kort om 
skolebestyrelsen, og gives en kort 
introduktion til forældrerådsfolderen. 
Desuden information om, at der er 
skolebestyrelsesvalg i foråret 2020. 

7: Forsøgsordning med elevplaner 
Orientering efter teamkoordinatormøde 
 
 
 

Der er holdt møder med 
teamkoordinatorerne vedr. forenkling 
af elevplanerne og udvikling af 
kvaliteten af skole-hjem samarbejdet. 
Der orienteres omkring drøftelserne. 
Skolebestyrelsen bakker op om det 
videre arbejde med planene. 

8: §16B forkortelse af skoledagen i 
overbygningen 
 
 
 

Gennemgang af skemaet med 
begrundelsen for afkortelse af 
skoledagen. Skolebestyrelsen 
godkender arbejdet. 

9: AULA  status 
 
 
 

AULA er udskudt til uge 43. 

10: Budgetopfølgning og status på elevtal 
 
 
 

Økonomien ser pt. fornuftigt ud. 
Forbrugsprocenterne er 
tilfredsstillende. 
Elevtallet er let faldende, men der er 
mange elever på vej ind på skolen.  



11: Evt. 
 
 
 

Drøftelse vedr. gymnastiksalen.  
Poul har talt med Lundgårdsskolen, og 
de er kommet med tre forskellige 
mulige datoer for et besøg  20/6-19, 
24/6-19 og 25/6-19. Da ingen af 
datoerne passer udskydes det til 
starten af september.  
Tandplejen har givet udtryk for, at det 
er udfordringer, at eleverne har svært 
ved at huske, hvornår de skal møde op. 
På forældremøderne orienteres 
forældrene om, at skolen ikke har 
kendskab til, hvilke børn der skal til 
tandlæge hvornår. 

12: Lukket del af mødet: 
 
 
 

 

13:  Næste møde:  
Tirsdag den 27. august 2019 
 
 
 

 

 


