
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 24.06.2019 

Dato: 24.06.2019  
Tidspunkt: 17.00 – 18.30  
Sted: mødelokale Prisme  
Mødeleder: Mads Skatka Referent: 
Hans Nyholm  

Spisning på skolen fra kl.  
18.30  

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: Ulla Bisgaard Kristensen (UBK) * Morten Henriksen 
(MH)  

Deltagere elever:  Frederik Baltzer Moeslund (FBM) * Maia Marie Bredgaard 
Husum (MMBH)  

Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans Nyholm, 
viceskoleleder (HN)  

Gæster: Jesper Schytz Larsen, administrativ leder (JSL) * Gitte Elsborg Jensen, 
pædagogisk leder indskoling & SFO (GDJ) * Jesper Lysgaard, pædagogisk leder 
mellemtrin & udskoling (JL)  

Fraværende: MISC, FBM, MMBH, HN 
Dagsorden 
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse  
(D) eller beslutning (B) 

Tid  
Estime- 
ret tid  
til  
punktet 

Referat  
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på 
beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan?  

1.  
MSK  

Velkomst, præsentation 
og godkendelse af 
dagsorden (B)  

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

I/A  

2. BU  Status på skoleåret  
2018/19 og indsatser for  
2019/20 (OD)  
A. Skoleudvikling  
B. AKT og støtte  
C. Personale  
D. Lejrskoler  
E. Klassesammenlæg- 

ning  

Medsendt materiale:  
 I/A 

30  A. Der er i kommende skoleår øget fokus på 
holddeling og læseindsatser. Der er fokus på at 
skabe en øget kontinuitet for eleverne. Dette 
sker blandt andet gennem udvikling af 
fagudvalg 

B. Der bliver udarbejdet en mere systematisk 
form, som skal tilgodese alle elever med 
særlige støttebehov. Der bliver fremlagt mere 
i det nye skoleår 

C. Der er ansat 2 lærere og 1 pædagog i A klassen 
og 2 barsler i Almen 

D. Der kommer mere generel information ud til 
forældre efter sommerferien. 
4. årgang har fået mulighed for at benytte 
projektet ”Kend dit land”. Turen er med 2 
overnatninger. Der drøftes i det nye skoleår 
hvorvidt der evt. kan inviteres forældre med 
6. årgang planlægger lejrtur til et sted i 
Danmark. Turen afvikles i foråret 2020 
9. årgang har fået mulighed for at planlægge 
tur til Berlin. Turen er fra mandag til fredag 
morgen 
Der er mulighed for, at ASF kan tage af sted på 
enkelt overnatning, da der er aftalt at en 
større tur sker hvert andet år. 

E. Der er meldt klasser ud til både elever og 
forældre. Der har været forældre som har 

I/A  



henvendt sig på skolen. Her er der både fra 
lærerne og ledelsen taget gode drøftelser. 
Der vil være en øget opmærksomhed på de 
nye klasser i det nye skoleår. 

3. BU  Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD)  

10   Der har været fokus på at samle skolen i mere fælles 
struktur og kultur. Det giver udfordringer nogle steder.  

Det er særligt i indskolingen det påvirker. 
Der er i a-gruppen lidt uro i forhold til ”hvad det er 
for et tilbud” vi giver eleverne. Der er brug for en 
tydelig udmelding og retning.  
Der tænkes i a-gruppen på hvad fremtiden bringer 
pga. de aktuelle politiske retninger og drøftelser. 
Det er et ønske at holddeling for at niveaudele.  
Der skal være fokus på, i indskolingen, at 
spisesituationen skal kigges på. Dette skal ses på i 
forhold til at se film og spise på samme tid. 
 
 

I/A  

4. BU  Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD)  
A. Dimission almen 

skole 26.06.2019  
B. Dimission a-klasser  

27.06.2019  

Medsendt materiale:  
 I/A  

5   Der laves en plan for dimission i både almen og A-
gruppen. 

Formanden deltager på Dimission i almen, som 
foregår onsdag aften. 
I a-gruppen varetager skoleleder og kontaktperson 
Dimission. 
 

I/A  

 

5.  
RD/B 

U  

Afrapportering fra 

arbejdsudvalg (ODB): A.

 Ansættels

esudvalg: MSK (0 min.)  
B. Økonomi: RBJ (0  

min.)  
C. Principper: TC (0 min.)  
D. Kommunikation:  

RD/BU  
 a. Bestyrel- 

sens rolle på 
forældremøder  

efter ferien  
(OD)  

Materialer medsendt:  
 5Da Stikord til 

forældremøder  

10   BU får indsamlet datoer for forældremøder, så 
Bestyrelsen kan planlægge deres kalender. 

 
Bestyrelsen har fået udsendt et oplæg som der 
opfordres til at kigge igennem. 
Der udarbejdes herefter materiale til 
forældremøderne. 
 
Der samles op lige efter sommerferien 

I/A  



6. 
BU  

Emner/Principper til 
behandling (DB)  
A. Høringssvar vedrørende 

oprettelse af 
autismetilbud på 
Egeskovskolen – 
brainstorm (OD)  

Medsendt materiale:  
• 6Aa Mail høring 

autismetilbud 
• 6Ab Notat model for  

etablering af 
autismetilbud 

15   Rasmus gennemgår det politiske notat om nyt tilbud 
på Egeskov. 

 
Der er tre punkter der er opmærksomhed på. 
 

1. Hvordan skal tilbuddet på Vestervang 
Skole se ud. Både med hensyn til elevtal 
og personalesituation og den samlede 
ramme for ASF på Vestervang. 

2. Det skal være et regulært tilbud på 
Egeskov. 

3. Hvordan forholder Vestervang Skole sig i 
forhold til NEST klasser. 
 
 

Rasmus, Michael, Hans og Bugge skriver 
høringssvar 

 

I/A  

7.  
MSK  

Meddelelser fra deltagerne 

(O)  

Medsendt materiale:  
 I/A  

5   Intet I/A  

8.  
MSK  

Eventuelt (O)  
A. Mødeplan 2019/20  

5  Der har været en henvendelse fra en nabo, som har 
elever i deres have og skur i skoletiden. 
Naboen er udfordret da eleverne kan komme til 
skade. Der er taget kontakt fra skolen, med henblik 
på at finde en løsning  
 
Første møde i nyt skoleår 

15. august kl. 19.00 
 

I/A  

9.  
MSK  

Godkendelse af referat 
samt formidling (B)  

5  Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 
af alle tilstedeværende.   

Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder:  
• Status fra principgruppen – hvor langt er vi 

kommet og revurdering af plan, herunder  o 

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi o Princip 

for brugen af digitale medier o Genbesøg af 

princip på skrift for skolerejser  
• Holdning til lektier på VV Skole  
• Skolearrangement i efteråret 2019  

Referat på 
hjemmeside  

10. 
MSK  

Lukkede sager (ODB)  
I/A  

0    I/A  

 


