
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 21.10.2019 
 
Dato: 21.10.2019 
Tidspunkt: 19.00 – 21.00 
 
Sted: mødelokale Prisme  
 
Mødeleder: Tanja Christensen 
Referent: Hans Nyholm 
 
 

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads 
Skatka, næstformand (MSK) * Tanja Christensen, næstformand (TC) * 
Martin Schleef (MASC) * Michael Schrader (MISC) * Kasper Løgstrup 
(KL) * Rikke Dueholm (RD) 
 
Deltagere medarbejdere: Jette Have (JH) * Morten Henriksen (MH) 
 
Deltagere elever:  Benjamin Zion Smidemann (BZS) * Peter Bach 
Laursen (PBL) 
 
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans 

Nyholm, viceskoleleder (HN) 
 
Gæster: I/A 
 
Fraværende: MASC, MSK, BZS, PBL 

Mødetema: Principper/koncepter 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige 

ansvarlige, gæster og er det til oriente-
ring (O), drøftelse (D) eller beslutning 
(B) 

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslut-

ning, angivelse af evt. ansvarlig, kommunikation og evt. dead-
line. 

1) Velkomst 
a) Præsentation og godkendelse af 

dagsorden (B) (RBJ) 
 

5 
 

Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændringer til 
dagsordenen i forhold til tidligere udmeldt.  

2) Bestyrelsens arbejde 
a) Godkendelse og underskrift af 

revideret forretningsorden (B) 
(RBJ) 

b) Forslag til mødeplan og temaer 
(DB) (RBJ, RD) 

c) Principper/koncepter – status, 
prioritering, next step (ODB) 
(TC, KL, MASC) 

 
Medsendt materiale: 
• 2aa Forretningsorden med track 

changes 
• 2ab Forretningsorden endelig 
• 2ba Mødeplan og temaer 
• 2ca Principudvalgsmøde 
• 2cb Princip for brugen af digitale 

medier UDKAST 

40 a: 
Der er ikke indkommet kommentarer til den tilrettede forret-
ningsorden. Ændringerne blev gennemgået og forretningsorden 
godkendt af bestyrelsen. Enighed om, at vi prøver os frem i for-
hold til afholdelse af temabaserede bestyrelsesmøder. Den un-
derskrevne version lægges på hjemmesiden.  
 
b: 
Temaer og mødeplan godkendt. Når temaerne omfatter hhv. A-
klasserne, mellemtrin/udskoling samt SFO/indskoling bør afde-
lingslederne deltage.  
 
c: 
Bestyrelsen prioriterer: 
 
At udarbejde nye principper for brug af lektier (MISC og RD), 
omkring brugen af lejrture og skolerejser (BU) samt et princip, 
der understøtter tidligere drøftede samværsværdier (RBJ). Der er 
et grundlag at bygge på for Lejrture og skolerejser. 
 
At genbesøge princip for samarbejde mellem skole og hjem 
(TC+MISC+HA). 
 

At færdiggøre princippet omkring digital dannelse (BU+KL). 
 
At færdiggøre trivselsprincippet/antimobbestrategien (RBJ + BU). 
 
Der rammesættes et princip pr. møde, og der arbejdes på bag-
grund af et kort oplæg – Det være sig overskrifter i princippet 
udarbejdet af bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med ledelsen. 
 
Plan: 

• Digital dannelse - bestyrelsesmedlemmerne skal kom-
mentere på fremsendte udkast inden næste møde, og 
KL/BU fremsender eventuel opdateret udkast. Princippet 
forventes godkendt på mødet den 20. november 2019 

 
• Lejrskole/skolerejse – BU fremsender forslag til princip 

forud for næste møde den 20. november 2019, hvor 
princippet gennemgås i bestyrelsen. 



  

 
 

 
• Trivselsprincippet/Antimobbestrategien samt Samværs-

princip – RBJ fremsender opdaterede version forud for 
mødet 9. januar 2020, hvor principperne søges god-
kendt af bestyrelsen. 

 
• Brug af lektier – MISC samt RD fremsender drøftelses-

oplæg forud for mødet 3. februar 2020, hvor princippets 
retning drøftes af bestyrelsen.  

 
• Samarbejde mellem skole og hjem – TC + MISC frem-

sender drøftelsesoplæg forud for mødet 10. marts 2020, 
hvor princippets retning drøftes af bestyrelsen. Princip-
pet forventes at inkludere både almenskolen som a-
klasserne, samt tillige at omhandle samarbejde med 
virksomheder og lokalsamfund 

 
MASC samt MSK deltog ikke på bestyrelsesmødet, men opfordres 
til at koble sig på arbejdet med et eller flere af principperne.  
 
På hjemmesiden ligger Kommissorium for principper samt den 
overordnede plan for bestyrelsens arbejde med principper. Disse 
skal genbesøges og eventuelt opdateres. RBJ kontakter MASC.  
 
 

3) Skolens arbejde 
a) Hvordan anvendes principperne 

i dagligdagen? Er der princip-
per, der mangler i forhold til 
driften? Hvilken procedure for 
arbejde med principper passer 
ind i skolen? (OD) (BU) 
 

Medsendt materiale: 
• I/A 

15 a: 
Se ovenstående 

4) Trivsel på skolen 
a) Hvilke principper er vigtige for 

eleverne og personalet? Hvor-
dan vil elever og personale 
gerne involveres i principperne? 
(OD) (JH, MH, BZS, PBL) 

b) Udskydelse af opstart efter jule-
ferie fra 3. til 6. januar 2020 
(DB) (BU) 
 

Medsendt materiale: 
• I/A 

20 a: 
Se ovenstående prioritering. Der er ikke elevrådsrepræsentation 
til stede for øvrige bemærkninger. 
 
b: 
Synspunktet fra bestyrelsen er, at det er for kort frist for skolens 
forældre at ændre i ferieåret. Det er en beslutning, som skulle 
have være taget ved skoleårets start, og det er endvidere en af-
vigelse fra, hvad der står på kommunens hjemmeside. Det fag-
lige personale gjorde endvidere opmærksom på, at det er fint 
med en ”blød” opstart efter en længere ferie. 
 
På den baggrund besluttede bestyrelsen IKKE at udskyde opstar-
ten til den 6. januar 2020. 
 

5) Orientering og meddelelser 
a) A-klasser (OD) (RBJ) 
b) Idé-katalog (ODB) (RD) 
c) Nyhedsbrev – emner (DB) (RD) 
d) Orientering fra ledelsen (OD) 

(BU, HN) 
e) AULA (D) (BU) 

 
Medsendt materiale: 
• 5aa Update ASF oktober 
• 5ab Bekymringsbrev 
• 5ba Idé-katalog i udkast 
• 5da Bestyrelsesinformation 
• 5db Folder til nye forældre 

30 a: 
Se de udsendte bilag. 
Der blev afholdt et godt møde. 
RBJ har haft kontakt til Katrinebjerg skolen omkring deres erfa-
ringer omkring opstart af NEST, og de deler bestyrelsens bekym-
ring for, om der kan etableres en tilfredsstillende proces for op-
start allerede fra skoleåret 2020/21. Der er skrevet konkret til 
skolechefen omkring bekymringen. RBJ følger op herpå hos sko-
lechefen.  
 
b: 
Se bilag. Det er et godt skriv. Der er kommet positive tilkendegi-
velser fra forældre omkring tiltaget. I Aula under Fælles Filer lig-
ger regler og retningslinjer ved udlån af skolens lokaler – disse 
skal ligeledes fremgå af skolens hjemmeside – og idé-kataloget 
skal linke hertil.  
 
 
c: 
Ide-kataloget sendes med ud som en del af det kommende ny-
hedsbrev. 



  

 
 

Ellers er der følgende ideer: Overordnet tema omkring forældre-
engagement. Samværsværdier, Principarbejde, Kan vi nå at få 
beslutningen med omkring ”ASF” i almen. 
     
d: 
Se bilag. 
Spørgsmål: Må vi se ledernes evalueringer. Nej de er ikke offent-
ligt tilgængelige. 
Hvad betyder ”teamkontrakt”? Det lyder lidt hårdt. Det er ment 
som en hensigtserklæring for teamsamarbejdet, og det bliver 
baggrunden for TUS. 
 
Infoen var en god måde at gøre det på! 
 
e: 
Der er infoaften på torsdag for forældre, der har brug for vejled-
ning i AULA. 
Der står i infobrevet, at man i AULA ikke skal have kontaktad-
gang til for mange – Men der kan være tilfælde af, at der er for 
lille adgang. 
Børn bliver introduceret for det i skolen. 
Hvordan ser vi lektier/ugeplaner i AULA? Det arbejder skolen på 
at lave en ensartet løsning på. 
Bestyrelsen kunne tænke sig en bestyrelsesgruppe med tilhø-
rende mappe. 
 
Hjemmesiden er en fast skabelon – Der kan ikke defineres ret 

meget fra skolens side. 
 
Kan mødet den 4/12 omkring opstart på VV blive lagt på hjem-
mesiden og Facebook. 
 

6) Eventuelt (O) (RBJ) 
 

5 MISC, RBJ og BU har været til dialogmøde – Det overordnede 
emne var elevnedgang på 850 elever i Viborg kommune. Det 
startede debat omkring skolestruktur og distriktsledelse. 
 
Der har været et dødsfald i forældregruppen – Skolens omsorgs-
plan er trådt i kraft. 
 

7) Godkendelse af referat (B) (HN) 
 

5 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt af alle til-
stedeværende.  
 
HN og RBJ bemyndiges efterfølgende tilpasninger inden upload 
på hjemmeside.  

8) Lukkede sager (ODB) 
a) I/A 

0  

 

Emner til næste møde 
• Tema omkring A-klasser. HN forbereder rundvisning i A-klasserne samt generel orientering om arbejdet i A-

klasserne 
• Princip for digital dannelse 
• Princip for lejrskole og skolerejser 
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder 
• Drøftelse af udlån af lokaler samt eventuelle erstatninger drøftes på mødet den 15. april 2020 
 
Aftalte actions 
• RBJ scanner underskrevet forretningsorden og denne rundsendes samt uploades på hjemmesiden 
• RD og RBJ udarbejder og udsender nyhedsbrev og idé-katalog, når konklusion omkring almenklasser forberedt 

til ASF er opnået fra forvaltningen 
• RD og RBJ arbejder videre med forældrearrangement 
• BU og RBJ færdiggør trivselsprincip/antimobbestrategi 
• RBJ udarbejder samværsprincip 
• KL og BU færdiggør princip for digital dannelse og brugen af digitale medier 
• MISC og RD arbejder med princip for Lektier 
• BU udarbejder forslag til princip for lejrskoler og skolerejser 
• TC og MISC arbejder med princip for skole/hjem samarbejde 
• RBJ kontakter MASC og MSK med henblik på deres deltagelse i arbejdet med principper, herunder opdatering af 

kommissorium og overordnet plan 



  

 
 

• BU sørger for, at invitation til åbent hus den 4. november 2019 også kommer på skolens FB-side 
• BU undersøger muligheden for bestyrelsesforum i AULA 
• BU og RBJ kontakter BZS og PBL med henblik på onboarding i bestyrelsessamarbejdet 
• RBJ kontakter forvaltningen og følger op på almenklasser forberedt til ASF 

 


