
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 22-7580 

Dok: 108598-22 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 23. august 2022 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Ølgod Skole, personalestuen 

Mødeleder: Nina Jakobsen 

 

Afbud:  

 

Mødedeltagere: 

 

Maja Møller Stub 

Nina Jakobsen 

Poul Pedersen 

Martin Bjerre Ehmsen 

Knud Erik Hansen-Vestkær 

Heidi Linnet Baumann 

Karina Skærbæk 

Kirsten Wichmann 

Lisbeth Lykke Christensen 

Elevråd 

 

Lene Bech Jeppesen 

Kim Gjøe Larsen 

 Dagsorden: Referat: 

 
1: Velkomst 

 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

 

Godkendt 
 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

Godkendt 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering 

- skolestart 

- bygninger/udeområder  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

a) Skolegården på Skolegade 11 er asfalteret 
hen over sommerferien. I den kommende 
uge monteres der solafskærmning udvendig 
på en del af vinduerne på Skolegade 11.  
Kort orientering om samarbejdet med 
Ejendomscenteret.  
Skoleåret er startet godt.  
Orientering om personalesituationen i 
forhold til langtidssygemelding og barsler. 
Der er modtaget forældrehenvendelser 
vedr. minikonfirmand, hvor det af præsterne 
forfattede materiale, som er udsendt af 
skolen, er uens. Efter aftale henviser vi 



fremover til menighedsrådet ved lignende 
henvendelser.  
Besøg af udvekslingsklasse fra Grønland i 
disse dage.  
 
b) Har hørt positivt omtale ude i byen i 
forhold til, at det er en lokal entreprenør der 
har stået for arbejdet med at asfaltere. 
skolegården. Arbejdet har været i udbud, så 
det er ikke noget skolen har indflydelse på. 
 
c) Vi er kommet i gang, og det begynder at 
ligne normal skoledag igen.  
 
d) Ikke valgt endnu 
 
e) ØGU laver en workshopdag d. 3. 
september, hvor man kan prøve forskellige 
idrætsgrene for at sparke lidt gang i 
foreningslivet igen. 
 
 

5: Budget 2023-26  

Udarbejde af høringssvar (Bilag) 

 

Det udarbejdede forslag til høringssvar, som 
rundsendes til godkendelse. 
Vi vil udtale os om: 
- tilfredshed med at der ikke er store 
besparelser på skoleområdet 
- tilfredshed med at der afsættes penge til at 
imødekomme brandpåbud 
- utilfredshed med besparelser og øget 
forældrebetaling i SFO samt de 
konsekvenser, det medfører. 
 

6: Revidering af principper: 

• Ansættelser 

• Skole-hjem-samarbejde 

(Bilag) 

 

Ansættelser: Ingen ændringer 
Skole-hjemsamarbejde: Udvalg nedsættes til 
at kigge nærmere på det – Heidi og Maja. 
Princippet tages på som punkt igen til næste 
møde. 

7: Skolebestyrelsen mødeplan for 

skoleåret 2022-23: 

Revideret udgave til godkendelse (bilag) 

 

Godkendt. 

8: Arrangementet for klasserødder d. 

30/8 

- praktiske forhold 

 

Arrangementet foregår i aulaen. Maja byder 
velkommen.  
 

9: Skoleudviklingsplanen 

- Status her og nu 

 

Ledelsen har haft møde med skolechefen og 
præsenteret ham for vores indsatsområder: 
To-voksne-ordning, dysleksivenlig skole, 
udeundervisning og projekt læselyst. 



Der arbejdes videre med vores 
skoleudviklingsplan. 
 
 

10: Skolebestyrelseskursus i Varde d. 20. 

september 2022 (bilag) 

 

 

Drøftet. Yderligere tilmeldinger skal ske til 
kontoret senest d. 1/9. 
 

11: Evt. 

 

 

Forplejning ændres til fremtidige møder, 
hvilket betyder at det er vigtigt, at der 
meldes afbud til kontoret.  
 
Forældrebetaling til lejrskoler: der er fastsat 
en maksimumbetaling af 
Undervisningsministeriet.  
 
Skolepædagogernes navne skrives på 
skoleskemaerne, der sendes ud til forældre 
inden sommerferien 
 
 
 

12: Lukket del af mødet: 

 

 

 

13:  Næste møde:  

27. september 2022 

 

 

 

 

 


