
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 22.06.2020 
 
Dato: 22.06.2020 
Tidspunkt: 17.00 – 21.00 – spisning 
fra kl. 18.30 
 
Sted: Prisme 
 
Mødeleder: Mads Skatka 
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: Morten Henriksen (MH) 
 
Deltagere elever:   
 
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans 
Nyholm, viceskoleleder (HN) 

 
Gæster: Gitte Elsborg Jensen 
 
Fraværende: MH, MISC 
 

Mødetema: Opsamling 

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 
 

Pkt. 1a. Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændrin-
ger til dagsordenen i forhold til tidligere udmeldt.  
 
 

2) Skolens arbejde 
a) SFO åbningstider (OD) (GEJ)  
b) Tilsyn med materialer (OD) 

(BU) 
c) Dimission 2020 (OD) (BU) 

 
Medsendt materiale: 
•  

25  
A:  Skolen ønsker at SFO ændrer åbningstid fra 6.15 til 6.30. Der 
er et meget lille behov for 6.15. Slet intet behov under Corona-
pasning. 
Bestyrelsen vil gerne se et datatræk på elevernes indmødningstid 
til baggrund for beslutningen – der ønskes ikke en decideret for-
ringelse af service til forældrene. Gitte sender tallene ud til be-
styrelsen og beslutningen tages i skriftlig kommunikation. 
Ny indmødningsform postcorona i Klynge II og salen. Det giver 
en udfordring med de børn, der kommer klokken 7.40. De får et 
andet og måske mindre udbytte af morgen SFO’en.  
 
B: Ny aftale med Gyldendals portaler til alle fag. Skoleåret 20/21 
er overgangsår. Bestyrelsen lægger vægt på, hvorvidt kvaliteten 
af tilbuddet er tilfredsstillende om end der er forståelse for, at 
alle forandringer er krævende for såvel personale som elever. 
Skolens ledelse vurderer, at kvaliteten er tilfredsstillende på 
tværs af årgange of fag. Ved forudgående aftale kan der være 
mulighed for enkelte yderligere tilvalg. Bestyrelsen vurderer det 
ikke relevant at deltage i drøftelse af udbudsform mv.  
 
C:   
24/6 kører dimission i 2 seancer. Det holder deltagerantallet 

nede. Hver seance tager en time og der er lagt tid ind til aftørring 
af stole imellem.  
A-klasserne i en seance den 25/6. 
Desværre kan vi ikke gøre brug af alle traditioner ligesom besty-
relsen ikke vil være repræsenteret i dimissionen. 
 

3) Bestyrelsens arbejde 
a) Kommunens valg af undervis-

ningsportal (D) (RBJ) 
b) Planlægning af bestyrelsens ar-

bejde i skoleåret 20/21 
i) Mødedatoer 
ii) Principper 
iii) Aktiviteter med forældre 

m.fl. 
iv) Nyhedsbreve 

50  
A: Se 2b. Tages på som punkt efter sommerferien med persona-
levinklen. En let gennemgang af systemet. 
 
 
B:  

i) Datoer for bestyrelsesmøder 12/8 – 17/9 – 19/10 – 
17/11 – 10/12 (klokken 17.00) – 11/1 – 23/2 – 24/3 – 
22/4 – 31/5 – 28/6 (klokken 17.00) 

 



  

 
 

v) Konstituering på mødet i 
august.  

vi) Elevrepræsentanter 
vii) Fokusområder 

(1) ASF i almen 
(2) Forældrearrangement 
(3) Erfaringer fra Corona 
(4) Øvrige 

 
Medsendt materiale: 
• 3a Mail vedr kommunens valg af un-

dervisningsportal 

ii) Det har været 2 år, hvor bestyrelsen ikke har kunnet leve op 
til egne ambitioner i forhold til udarbejdelse af principper.  
Målet til næste år er, at nå revidering af 2 lovpligtige principper. 
Vi bestemmer dem på det første møde i august. HA og BU kom-
mer med udspil. 
 
iii) Der har ikke været et forældrearrangement i indeværende år 
– Coronaramt. Afholdes i uge 45. Proces igangsættes på første 
møde i august.  
 
iv) Nyhedsbreve kører fortsat. 
 
v) Der konstituerer vi os igen. – Suppleringsvalg i august. Alle 
bestyrelsesmedlemmer overvejer egen rolle 
   
vi) De er ofte valgt ret sent – Kan processen speedes op? – Sko-
len prøver at fremrykke valget. 
Vi kan med fordel lave temamøder, som gør eleverne mere rele-
vante i arbejdet. Den første tidligt i forløbet. 
Kan bestyrelsen deltage i elevrådsmøder? – Det er der stemning 
for i bestyrelsen. 
 
vii) Fokuspunkter vedtaget. 
Desuden tilføjes grundig gennemgang af trivselsrapport. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) Trivsel på skolen 
a)  

 
Medsendt materiale: 
•  

0  

5) Orientering og meddelelser 
 
Medsendt materiale: 
•  

0  
 

6) Eventuelt (O) (RBJ) 
 

5 BU undersøger suppleantsvalg 

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 
• Konstituering. Valg af formand og næstformand samt sammensætning af arbejdsudvalg 
• Kommissorium og overordnet plan for principper 
• Opdatering af forretningsorden baseret på plan for 20/21 
• Kvalitetsrapport 
• Skolens åbningstid – Er 7.50 for sent? – Hvordan kan det løses, og hvad betyder det for vores kvalitet. (På mø-

det i august) 
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder 
• Trivselsprincip / Antimobbestrategi 
• Princip for skole-hjem samarbejde 
 
 
Aftalte actions 
• RBJ og BU færdiggør trivselsprincip/antimobbestrategi 

 


