
  

 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 28.05.2019 
 
Dato: 28.05.2019 
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: I/A 
 
Fraværende: UK, Kasper, Mads, Frederik, Maia 

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. 
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. A-klasser og det po-

litiske miljø (D) 
 

Medsendt materiale: 
• 2Aa Mail til udvalg 

10 A: 
Analysen på området er færdig og behandles i byrådet. 
Haft besøg af skole og viceskolechef i A-klasserne. Det 
var et godt møde. 
 
Der er stadigvæk tilvækst i elevtallet – HA forventer ca. 
118 elever pr 1/8-19 mod 96 pr 1/8-18. Det er 23 ny-

startende elever. 
 
Bestyrelsen søger at arrangere møde med BU og skole-
chef snarest muligt. 
 
 
 
 

I/A 

3. 
BU/ 
HN 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
 

10 Almen er næsten færdig med fagfordeling. 
A-klasser mangler noget. 
Det er meldt ud, at der skal lægges 3 klasser sammen 
til 2 på nuværende 7.årg. Der blev afholdt møde dags 
dato. Det er følelsesladet, men mødet forløb godt. 
 
 

I/A 

4. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
 

10 Der er fart på pga. fagfordeling. Det er der, man er 
mest tyndhudet. 

I/A 

5. 
B 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Sidste skoledag 
B. Valgfag og praktik 

(OD) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

15 A: 
De sidste dage inden ferien forløber med bogaflevering, 
Sportsdag og flytning om fredagen. 
 
9.kl’s sidste skoledag forløb fantastisk. 

 
B: 
På VV tilbydes valgfag på 7.årg. i HDS, og madkund-
skab. Det er et prøverettet hold. 
På 8. årgang bliver der valgfagspakken på ungdomssko-
len samt boldspil. 
På 9.årg afholdes valgfag som lejrskole. 

I/A 



  

 
 

5. 
RD/B

U 

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

MSK (0 min.) 
B. Økonomi: RBJ (0 

min.) 
C. Principper: TC (0 

min.) 
D. Kommunikation: 

RD/BU 
a. AULA – sta-

tus fra 
skole og 
forvaltning, 
forventnin-
ger mellem 
skole og 
hjem (OD) 

b. Dimmissi-
onsfest – 
planlæg-
ning (D) 

c. Forældrear-
rangement? 
(D) 

 
Materialer medsendt: 

• I/A 

30 D: 
 
a: 
Der er ikke meget nyt. Det er et kommunikationsred-
skab og der er ikke mange funktioner endnu. Der er for-
slag om, at man burde kunne kontakte alle personaler. 
Der er for nuværende udfordringer i at kunne nå SFO 
pædagoger. Jesper kontakter evt. Martin for hjælp. 
Der kommer skriv fra forvaltningen og der suppleres 
evt. med workshops for forældre. 
 
b: 
Udgangspunktet er det samme som sidste år.  
Bestyrelsen udfordrer om det er den rigtige form. 
Vi kigger på næste år.  
 
c: 
Det nås ikke inden sommerferien. 
Ved skoleårets start i stedet i stedet. 
 
Det vil være godt at få datoer for forældremøder inden 
ferien – Det er vores første kontaktpunkt. Kommunika-
tionsudvalget drøfter bestyrelsens rolle på møderne. 
 
 

I/A 

6. 
BU 

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

rejser (ODB) 
B. Lektier og hjemme-

arbejde (OD) 
C. Høringssvar (O) 
 
Medsendt materiale: 
• 6Ca Høringssvar 

20 A: 
Vi finansierer 9.kl lejrskole ved hjælp af valgfagstimer.  
4.kl skal afsted på ”kend dit land” – Ligeså mellemtrins-
gruppen i A-klasserne. 
Kommende 6.kl. laver en tur indenfor DK’s grænser. 
 
Vi genbesøger princippet skriftligt næste gang. 
 
B: 
Diskussion om bestyrelsens holdning til brug af hjem-
mearbejde. Det skal tage udgangspunkt i lovgivning. 
Det kunne være relevant at tage op med forældre. 
Man undrer sig over, at det tilsyneladende er elever 
med udfordringer, som har flest lektier. 
 
Det kunne være et mål at få en fælles holdning til lek-
tier på VV. 
Udgangspunkt evt. i et spørgeskema til forældre. 
 
C: 
Det er afleveret. 
Grundtemaet var centralisering af teknisk service og 
adm. opgaver som spare øvelse samt indsats for ord-
blinde og A-klasser uden finansiering. 
 
 
 

I/A 

7. 
MSK 

Meddelelser fra delta-
gerne (O) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 Ingen meddelelser. I/A 

8. 
MSK 

Eventuelt (O) 
 

 10 Ingen 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 
• Genbesøg af princip på skrift for skolerejser. 
• Holdning til lektier på VV. 

Referat på 
hjemmeside 



  

 
 

• Status fra principgruppen – Hvor langt er vi kom-
met? 

• Oplæg til forældremøder 

10. 
MSK 

Lukkede sager (ODB) 
I/A 

0  I/A 

 


