
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 20.02.2019 
 
Dato: 20.02.2019 
Tidspunkt: 19.00 – 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: Ingen 
 
Fraværende: Frederik 

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. Opfølgning på toilet-

ter og hygiejne (O) 
B. Dialogbaseret aftale 

(D) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

15 A: 
Der er ikke sket yderligere, bortset fra at ekstra rengø-
ring er iværksat til middag. Melding er at der er bed-
ring. Opfølgning på rengøring efter skoletid og genbe-
søg på senere møde. 
 
 

 
B: 
DBA er lavet færdig og er afleveret. 
Det er relevant, at vi dykker ned i den på næste møde. 
Kopi med hjem. 
Går på MED møde den 5/3. 
 
Er målsætningerne gennemtænkte i forhold til tilknyttet 
specialafdeling? 
 

I/A 
Facebookop-
slag. Vi har 
gjort noget. 
Rikke laver 
udkast. 

3. 
BU/ 
HN 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
 

10 Stadigvæk fokus på adfærd sprog i mellemtrin og ind-
skoling. 
Eksamensplanlægning 
Se punkt 5 for yderligere. 
 

I/A 

4. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
 

10 A-klasser er oppe på 107 elever pr. 1/4. Det giver pres 
på elever, personale og ledelse. I den forbindelse vil be-
styrelsen gerne i dialog med børne og unge udvalget. 
 
Almen melder om god trivsel. Det er hverdagstrakasse-
rier. Der er sat skub i pædagogiske tiltag, og det sætter 
også et øget arbejdspres på medarbejderne. 
 
Generelt fylder forflyttelsesrunden for pædagoger. Den 
kører i uge 9. 
Lærernes proces er kørt. 
 
Eleverne melder om hverdag. 
Elevrådet planlægger skolefest. Udskoling får deres 
egen nye tradition. Gallafest var udgangspunktet, men 

bliver ikke mødt af de resterende elever. Det er en svær 
øvelse. 
 
 

I/A 



  

 
 

 

5. 
BU 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Diverse informatio-

ner (OD) 
 
Medsendt materiale: 
• 5a Info til bestyrel-

sen 
• 5b Folkeskoleaftale 
• 5c Styringsmodel 

15 A: 
Focus på røgfri hverdag. Behandles på MED. 
Ekstra udgift på fjernvarme. 300.000 kr. 
Focus på datasikkerhed. 
AULA bliver rullet ind fra nu. Uddannelse af superbru-
gere. 
 
B: 
Gennemgang af ændringer i Folkeskoleaftale. 
Der er yderligere beføjelser til bestyrelsen i forhold til 
deltagelse ved ansættelse af skoleleder. 
Forenklede elevplaner. 
Man skal gå til afgangsprøve i HDS som valgfag 
 
C: 
Ny styringsmodel med som bilag. 
 

I/A 

5. 
RD 

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

MSK (0 min.) 
B. Økonomi: RBJ (0 

min.) 
C. Principper: TC (0 

min.) 
D. Kommunikation: RD 

(10 min.) 
 
Materialer medsendt: 
• I/A 

10  
D: 
Skolefest 11/4 skal kommunikeres ud. 
  

I/A 

6. 
RBJ/B

U 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
A. Princip for klassede-

ling (D) 
B. Princip for brugen af 

digitale medier (D) 
 
Medsendt materiale: 
• 6a Princip for klas-

sedannelse UDKAST 
• 6b Princip for bru-

gen af digitale me-
dier UDKAST 

40 A: 
Se bilag –  
Det er skolelederen der beslutter. 
Der er ikke lagt ind i bilaget, at der i løbet af skoleforlø-
bet skal deles klasser. Er princippet for frit? – Skal der 
stå, at udgangspunktet er et skoleforløb uden klassede-
ling. Det skal der! 
Hvor tit forventer vi, at det vil ske? Skal der indbygges 
en årlig overvejelse? 
Proces skal tænkes ind i beskrivelse. Og så genbesøges 
der! 
Hvordan kommunikeres den til forældre? 
 
B: 
Se bilag – 
Indledende drøftelse om retningen er rigtig! 
Det er et stort emne.  
Det har været et fokus, at det skal være et princip, og 

ikke et sæt ordensregler. 
Enighed om at det er et godt arbejde. 
Hvordan kan vi få det ud at gå blandt medarbejdere? Til 
høring? 
Det er en mulighed at vedtage den – Så udsætte den 
for fortolkning hos personale. 
 
Spændende at have med på forælderarrangementer. 
 
Det besluttes i stedet, at det skal forankres hos medar-
bejdere og dermed i høring før vedtagelse. PFU er me-
diet. 
 
På forældremøder i det nye skoleår. 
 
På kommende møde efter kvalifikation hos medarbej-
dere. 
 
 
 

I/A 



  

 
 

7. 
MSK 

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

5 Elevrådet:  
Arbejder med ”flere børn cykler”. 
Formanden har fået mail omkring udbud af specialkør-
sel.  
  

I/A 

8. 
MSK 

Eventuelt (O) 
 

5  I/A 

9. 
RBJ 

Godkendelse af referat 
samt formidling (B) 
 

5 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 
af alle tilstedeværende.  
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder: 
• Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 

• Toiletter og hygiejne 
• Dialogbaseret aftale 
• Princip for klassedeling. 
• Princip for brugen af digitale medier. 
• Timefordelingsplan for 19/20. 
•  

Referat på 
hjemmeside 

10. 
RBJ 

Lukkede sager (ODB) 
I/A 

0  I/A 

 


