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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 18. februar 2020  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Lars Nissen  -  Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer 

Rundell - Peter Staghøj  -  Lars Odgaard  -  Charlotte Thomsen – 

Rikke Vestergaard  - Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund 

Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

Afbud: Mette Lund Jensen 

 

Orientering – (O) Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.  

Giver orienteringen anledning til debat, sættes punktet på et senere møde    
 

Drøftelse / debat – 

(D) 

Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.  

Der kan ikke foretages endelige beslutninger.  

Der foretages en afrunding af punktet hvoraf der fremgår, hvordan punktet 

videre skal bearbejdes.  
 

Beslutning (B) Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.  
 

Godkendelse (G) Punkter som skal godkendes 

 

Dagsorden 

 

Ansv. Tid. 

 
 

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde Kim 5 min 

Velkomst til og præsentation af ny SFO leder  
Lars – Glad for at være ansat som SFO leder, er kommet godt i 
gang.  
 

Peter / Lars 5 min 

Modernisering og udbygning (O / D) 
Materialet er sendt i udbud i et lukket forum til 5 totalrådgivere. Et 
af arkitektfirmaerne (tidligere SMAK nu hedder det NERD) vil gerne 
byde ind, men kan kun indgå som underrådgivere. Det har vi sagt ja 
til. Tidsfristen udskydes derfor til midt i marts. 
Vi afventer fra Bettina hvor mange byggemøder der skal være i 
arbejdsgruppen/byggeudvalget. Bettina mener, at det er nok 
ledelsen deltager.  
Bestyrelsen drøfter om de skal være med som 
forældrerepræsentanter. Beslutning – bestyrelsen sidder ikke med 
i byggeudvalg, men ledelsen inviterer til formøder når der er behov 
for det.  
Processen følges tæt og personalet skal inddrages løbende.  

Peder 10 min  
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Kvalitetsrapport – kvalitetsrapporten er sendt ud. 
Elevrådet har kommet med kommentarer til rapporten:  
Der er valgt to overordnede områder; 

1. Drillerier/mobning- Elevrådet ønsker i næste skoleår at 
bidrage til at skabe mere viden om fællesskaber på skolen. 

2. Elevmedbestemmelse – konkret vil elevrådet komme ud på 
klasserne og årgangene og tale med eleverne om hvad 
medbestemmelse er.  

Bestyrelsen: 
Der er mange positive data i kvalitetsrapporten. Vi har fine 
trivselsmålinger og flytter os også på det faglige. Der er enighed 
om, at de fokusområder som elevrådet har valgt er gode. 
Derudover er bestyrelsen nysgerrig på forskellen mellem drenge og 
piger i dansk karaktererne. Dansk(læsning) skal også fortsat være 
et fokuspunkt. 
Snak om at højne dansk og matematik karakterer til 
afgangsprøverne. Hvad gør vi allerede? Tilbyder Boost forløb til 
svage elever på 9. årgang. Skolen fortsætter med at bringe 
læsevejledere og matematikvejledere i spil.  
Forslag fra elevrådet: Mulighed for vejledning i læseferien. 
 
Peter laver en kort konklusion og sender til Peder. Den bliver 
samlet med elevrådets kommentarer.  

Alle  45 min  

IT etiske retningslinjer baggrundorientering (O) 
Vi laver et udspil til skolens IT etiske retningslinjer. Dette ser vi et 
behov for efter nogle udskolingselever har optaget en 
undervisningssituation. Udspillet tages op på næste 
skolebestyrelsesmøde. 
Snak om, at vi snart skal have en dialog om mobilreglerne på et 
fremtidigt bestyrelsesmøde. 

Sonja 5 min 

Økonomi – regnskab 2019 – budget 2020   
PP gennemgår budgettet.  
Overskud i 2019 152.000 kr.   
Budgettet for 2020 er 34 mio., altså næsten det samme som 2019. 
Dog er der en elevnedgang på 15 elever, og vi vil blive ramt af den 
nye tildelingsmodel. Der holdes ugentlig budgetmøder, og der 
justeres løbende i budgettet.  
Vi har skåret ned på inventar og vedligehold.  
Vi sender ikke så mange på uddannelse som sidste år.   
Det forventes at boden giver større tilskud. Der arbejdes med en ny 
hjemmesiden. 
Fagudvalg, alle fagudvalg har fået sine ønsker opfyldt.    
 

Peder 45 min 
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Targit – bestyrelsesmodulet 
PP laver en kort introduktion til Targit. Vi gennemgår rapporten til 
skolebestyrelsen.  
Der kan trækkes mange forskellige data som kunne være relevant 
at bruge i en dialog. 

Peder 10 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Vi har ansat en ny SFO leder. Frede har sagt op og den nye stilling 
er slået op.   

Peter / Peder 5 min 

 
Kommende punkter:  
Bestyrelsen udarbejder principper for kommunikation i andet halvår af 2020. Formålet er at have 
den rette balance mellem de elektroniske kommunikationskanaler og Mennesker møder 
mennesker.  
 

Boden    

 


