
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 17.12.2018 
 
Dato: 17.12.2018 
Tidspunkt: 17.30 – 19.15 
Julefrokost: 19.15 – 21.00 
Sted: mødelokale 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: 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: Gitte Elsborg-Jensen, Pædagogisk leder Indskoling og SFO (GDJ) * 
Jesper Schytz Larsen, Administrativ leder (JSL) * Jesper Lysgaard, Pædagogisk 
leder Mellemtrin og Udskoling (JL) 
 
Fraværende: Michael Schrader, UK 

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. dead-
line. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. 
RBJ 

Velkomst, præsentation 
og godkendelse af dags-
orden (B) 
 

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

I/A 

2. 
BU 

Udestående emner fra 
tidligere bestyrelsesmø-
der (ODB) 
A. Ekstern brug af Ve-

stervang Skole og 

økonomien deri 
(OD) 

B. Opfølgning på tonen 
på mellemtrinnet 
(OD) 

 
Medsendt materiale: 
• 2a Princip for udlån 

af skolens lokaler 

10 A: 
Jesper Larsen melder, at det måske ikke er så stor en 
udgift som først antaget. Der undersøges nærmere. 
 
B: 

LY og BU har udarbejdet en procesplan. Punkt 1 er, at 
vi laver skole for alle børn på VV. Hvis vi skal ændre no-
get hos eleverne, så starter det hos de voksne. Første 
indsats er at løb og boldspil, det må man gerne uden-
for. Desuden er der givet håndslag på, at vi ikke vil 
høre udtalelser af ”racistisk karakter”, ligesom kræn-
kende adfærd i sprog ikke er acceptabelt. 
Planer er 1: Italesættelse. 2: involvering af ledelse. 3: 
Involvering af forældre. 
 
Eleverne har under et klyngemøde fået at vide, hvad 
indsatserne er. Ligeledes har samme punkter været ita-
lesat i klasser. 
 
 
Løb, bold, sprog og gør brug af en voksen. 
 
Der er taget en temperatur på det her en uge efter. Og 
ja – det kan ses, når vi belyser problemet i fællesskab. 
Ledelsen er kommet tættere på og flytter ind i klyngen. 
 
Næste fase er at informere/involvere forældre. 
 
Der kan være et obs. punkt omkring ironi. 
Det kan også være en ide at bruge de ældre elever for 
at bringe det i øjenhøjde.  
 

Opdateret 
princip på 
hjemmeside 

3. 
BU/ 
HN 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
 

10 Der er fokus på arbejdet omkring afgangsprøver i ud-
skolingen. 
Indskolingen har holdt infomøde i forhold til indskriv-
ning. 

I/A 



  

 
 

A-klasser arbejder med optag af nyvisiterede elever. 
Der er kommet 10 nye, og vi lander på 106. Der er af-
holdt møde i den forbindelse med viceskolechef Hans 
Jørgen Dam. 
 
 
 

4. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
 

5 MH refererer fra praksisforummødet. Det var et rigtigt 
godt møde. Det er ikke en negativ trivselsdel, der fylder 
længere.  
Elever melder om projektuge, men ellers ikke om noget 
særligt. 
 

I/A 

5. 
BU 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Status på den dia-

logbaserede aftale-
styring 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

10 ”Pilen” er præsenteret i de forskellige afdelinger og i 
MED. Mange gode indspark. 
Laves færdig ved udgangen af januar. 

 

5. 
TC/ 
RD 

Afrapportering fra ar-
bejdsudvalg (ODB): 
A. Ansættelsesudvalg: 

MSK (0 min.) 
B. Økonomi: RBJ (0 

min.) 
C. Principper: TC (30 

min.) 
D. Kommunikation: RD 

(10 min.) 
 
Materialer medsendt: 
• 7Ca Kommissorium 

for arbejde med 
Principper 

• 7Cb Overordnet plan 
for arbejdet med 
principper 

• 7Cc Template Prin-
cipper 

• 7Cd Refleksions-
skema til principper 

40 C: 
Prioritering af rækkefølge af principper. Forskellige prin-
cipper egner sig til forskellige arbejdsprocesser. 
 
Der er en skelnen mellem ordensregler (som drift) og 
egentlige værdibårne principper. 
 
Det er et forslag at flytte princippet om skole/hjem 
samarbejde frem i processen. Kan vi flytte den op til 
19/20? Vi evaluerer, når vi ser, hvor hurtige vi er i pro-
cessen. 
 
Vi kører med planen for 18/19 som beskrevet. 
 
Tanja, GJ og HA er på princippet for kost. Tænk boden 
med. 
 
Princippet med Sociale Medier – Kasper, Rikke 
 
Elevernes placering i klasser. Mads og BU og Martin 
 
Lejrskoleophold. LY, Frederik, GJ. 
 
Udlån af skolens lokaler – Udkast fra ledelsen. 
 
Skolens Værdiregelsæt – Rasmus, HA, BU 
 

Forslag:  
 
Workshop? Eller kan vi begrænse info på møder, så ti-
den kommer til det. Beslutning - Vi kører på møderne. 
 
Grupperne snakker sammen, og kommer med melding 
om tidsplan holder. Se desuden vedhæftede template 
og refleksionsskema. 
 
D: 
Stor ros til det skriv skolebestyrelsen har sendt ud på 
intra! Næste nedslag er arbejde med indhold på skole-
fest 

Plan for prin-
cipper på 
hjemmeside 

6. 
BU 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
A. Årshjul for bestyrel-

sen (opdateret) (B) 
 
Medsendt materiale: 
• 6a Opdateret udkast 

til årshjul 

5  
Det er hermed godkendt. 
 
Årshjulet lægges på hjemmesiden.  

Årshjul på 
hjemmeside 



  

 
 

7. 
MSK 

Meddelelser fra delta-
gerne (O) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 Tanja deltager ved samtaler i A-klasser onsdag fra 
13.30 til 16.00 
 
Skolebestyrelsesnetværk er på skinner. 
Henvendelse fra forældre omkring uhygiejniske toilet-
ter. Rasmus er undersøgende. Det er et reelt problem. 
 

I/A 

8. 
MSK 

Eventuelt (O) 
 

5 Det problematiseres i bestyrelsen, om vi i juleafslutnin-
gen påtvinger elever forkyndende virksomhed.  
Skal bestyrelsen have en officiel holdning til dette?  
Det besluttes, at det tages op på senere møde 

I/A 

9. 

RBJ 

Godkendelse af referat 

samt formidling (B) 
 

10 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 

af alle tilstedeværende.  
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder: 
• A-klassernes elevtilgang 
• Juleafslutning i kirken 
• Ekstern brug af VV og økonomien deri. 

 

Referat på 

hjemmeside 

10. 
RBJ 

Lukkede sager (ODB) 
A. Ingen sager 

0  I/A 

 


