
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 30.04.2019 
 
Dato: 30.04.2019 
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: 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 (GDJ) 
 
Fraværende: RBJ (deltager delvist pr. telefon) 

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. 
 
Godkendt 
 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. 
MSK 

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. Respons omkring re-

videret princip for 
klassedannelse og –
deling (O) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 A: 
Princippet er i brug, og der har ikke været henvendelser 
eller kommentarer. Det forlyder, at der er positiv stem-
ning blandt forældre. Blandet stemning blandt elever. 
 

 

I/A 

3. 
BU/ 

HN/G
DJ 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
• Særskilt indlæg fra 

GDJ om indskoling 
og SFO 

 

20 GDJ: 
Der er fokus på TOPI og dermed på trivsel. Særligt bli-
ver der arbejdet systematisk med analyseværktøjet i 
samarbejde med forvaltningen.  
Der bliver arbejdet med skoletrin. 
Udvikler et reflektionsværktøj til systematisk arbejde 
med faglig eller social mistrivsel.  
 
Der er fokus på læseudvikling – Hop om bord og lydme-
toder.  
Besøg fra Møllehøjskolen til inspiration. 
 
Hvordan skaber vi de bedste læringsfællesskaber på 
0.årg. Arbejdet fra aug. til nu hvor der er endelige hold. 
Er blevet bedre til det i år. Vi lærer af processen. 
 
1.årg er kommet godt i gang bl.a. med en lærer, som er 
kommet ned fra mellemtrinnet.  
 
3.årg lavede fedt teaterstykke, som lærere og pædago-
ger var helt høje af bagefter. Nu aflevering til mel-
lemtrinnet. Der følger en lærer og en pædagog med op 
på mellemtrinnet for god overlevering. 
 
SFO har måtte melde forflytning for 2 medarbejdere. 
Det har gjort ondt, men man finder energien igen.  
Der er fælles SFO 0.-3.årg men opdelte aktiviteter. 
Bedre og bedre samarbejde med klubben. Lederen af 

I/A 



  

 
 

klubben sidder på skolen en dag om ugen. Det gør 
godt! 
 
Der bliver en dag om ugen med tidligt fri fra skole og 
tidlig overgang til SFO. Det giver nye muligheder. 
 
Samarbejde med Lene mat vejleder fra ASF afdeling. 
Der er samarbejde med Frydleg sammen med A-klas-
ser. 
 
A-klasserne har stadigvæk elevtilgang. Der forventes en 
elevtilgang, som vil give fuldt hus pr 1/8. Skolen er i di-
alog med Viceskolechef om kompleksitet i elevsager og 
pladsudfordringer. Der er møde med ledelse og med 
skole og viceskole chef i kommende uge. 
 
Der i udskoling fokus på afgangsprøver.  
På mellemtrinnet er der stadigvæk fokus på den gode 
omgangstone. 
 
For skolen generelt fylder den nye sammenhængsmo-
del. Der har været møde med UU omkring praktik for 
leverne udskoling.  
Der arbejdes med røgfri arbejdsplads og arbejdsdag pr. 
næste skoleår.  
 
 

 

4. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
 

10 MH melder at udtræksfag fylder i overbygningen, men 
at der bydes konstruktivt ind fra alle. 
Stemningen virker god på mellemtrinnet også. 
Generelt kontinuerlig forbedring i stemningen. 
I A-klasserne er det ”uvishedens tid”. Hvor mange ele-
ver har vi, hvad siger AFS analysen. 
Sygefravær er 4,8 pct. og let faldende. 
 

I/A 

5. 
BU/G

DJ 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Åben skole 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

20 A: 
På baggrund af erfaringerne fra sidste års bevægelse-
suge arbejdes der med samarbejde med foreninger til 
åben skole. 
Målet er et langsigtet samarbejde med spin off til begge 
parter. 
Det har udløst en pulje, hvor der kan søges til samar-
bejde. 
Badminton klubben har budt ind på samarbejde. VFF er 
på vej. Billardklubben har budt ind. VGF er på banen, 
men formen er ikke klar.  
 

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.) 
a. Evaluering 

af skolefest 
b. Kommuni-

kation om-
kring AULA 

 
Materialer medsendt: 
• I/A 

20 D: 

 
a: 
Der har været positive tilbagemeldinger fra personalet 
på bestyrelsens involvering. Der var god signalværdi. 
 
Det gav anledning til dialog med forældrene. Det var 
godt at se en synlig bestyrelse. 
 
b: 
BU og RD har indledende drøftelse omkring hvad der er 
behov for i udrulningen af AULA. 
Input fra bestyrelsen: 
Hvor og hvordan bruger vi lektiesystem og ugeplan? 
Hvad er det, vi ikke ønsker at have med fra praksis i 
intra? 
Hvilken opsætning skal vi bruge? 
 

I/A 

6. 
BU 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
A. Lejrskole og skole-

rejser (OD) 

15 Se bilag. 
Der er taget kontakt til andre skoler for at kende deres 
ordning. De melder at man bruger skolerejser, og at det 
oftest er på 9.årg. 

I/A 



  

 
 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

 
Et synspunkt i bestyrelsen er, at skoen skal være et 
fællesskab, og at det må være udgangspunktet for dis-
kussionen. Vi skal ikke sætte elever/forældre i den situ-
ation, at de ikke kan betale. 
Skal vi bruge vores penge på skolerejser i en tid, hvor 
vi ”tærer på overskuddet”? 
 
Der er ikke konsensus i bestyrelsen om at gå med sko-
lerejser. Vi fortsætter med at afsøgemuligheder for fi-
nansiering. Vi lader det stå åbent til næste gang. 
 
 
 

7. 
MSK 

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

10  I/A 

8. 
MSK 

Eventuelt (O) 
 

10 Det er kommet bestyrelsen for øre, at der er ”offentlig 
vejning og udregning af BMI” i hjemmekundskab på 
6.årg. Det er ikke til skoleledelsens vidende. Det under-
søges.  

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: 
• Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 
• Princip for brugen af digitale medier  
• Punkt omkring A-klasser og det politiske niveau til 

næste møde 

Referat på 
hjemmeside 

10. 
MSK 

Lukkede sager (ODB) 
I/A 

0  I/A 

 


