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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 8. september 2021 kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peter Staghøj -  Mette Lund Jensen  -  Lotte Solveig Josephsen – Ole 

Grymer Hansen-  Lars Odgaard – Mette Grotrian Hansen  - Niclas 

Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen - Lars Nissen -  Peder 

Pedersen -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer Rundell 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

Afbud:   

 

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 
- Spørgsmål til, hvordan det er gået med omlægning af UUV 

timer. Vi sætter punktet på dagsordenen. 

Sonja / Kim 5. min 

Byggeri status (O)(D) 
- Ret udfordrende opstart med byggeriet. Vi har haft ekstra 

møder med ledelsen i bygningsafdelingen, som derfor er 
rykket tættere på totalrådgiver og hovedentrepenør. Nu 
begynder det er gå fremad, og vi mærker fremskridt. Vi har 
tæt samarbejde med AMR på skolen, for at sikre bedst muligt 
arbejdsmiljø for medarbejdere i dette renoveringsprojekt. Vi 
forventer at tidsplanen holder, og at hele renoveringen bliver 
færdig i sommerferien 2023. I efterårsferien går de i gang 
med atriumgården.  

- Vi er også i gang med at etablere et 
udeundervisningsområde. Her vil vi lave domer som kan 
bruges til undervisning. Vi har i samarbejde med SMAK fået 
lavet en skitse til projektet. Vi har fået 100.000 af 
Skanderborg kommunes naturpulje som tilskud til det. Før vi 
kan gå i gang, skal vi have ændret i den lokalplan som er lavet 

Peder / Alle 15. min 
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i forhold til den nye hal. Vi søger derfor om dispensation eller 
ændring af lokalplan. 

- Den tid der bliver brugt på byggeriet kræver selvfølgelig en 
del af ledelsen, men det hænger godt sammen. De 
pædagogiske ledere er tæt på medarbejderne.  

- Hverdagen fungerer og frustrationerne er ikke store.  

Rundvisning på byggeri (O) 
-  

Peder 15. min 

Forældresamarbejde, (O / D) 
- Vores principper for forældresamarbejde ønsker vi at 

revurdere, derfor tænker vi, at punktet handler om at I 
forældre skal komme med input til justering. 

Forældreinput: 
- Løbende samarbejde henover året er vigtigt. God 

kommunikation er centralt og at man tager det som det 
kommer med barnets lærere og pædagoger. 

- Tryghed som forælder er vigtig. Det udefinerbare tæller. 
- Rart at være afstemt som forældre i forhold til forventninger.  
- Samarbejde er en grundværdi og at man tager medansvar. 
- Kunne være rart med flere konkrete henvisninger og 

handlingsanvisninger. Mere tydelighed. Her dog lidt 
uenighed omkring vægtningen af værdier overfor regler.  

- Et princip er godt hvis det bliver retningsgivende.  
- Forældresamarbejdet ændrer sig i forhold til elevernes alder 

og klassetrin.  
- Få foldet ordet samarbejde ud – tillid er vigtigt.  
- Brede formuleringer er vigtige, så ingen forældre bliver 

presset.  
 
Punktet tages på igen til næste møde. Har taler vi ud fra nuværende 
principper og forældreinput.  
 

Peder / Alle 25. min 

Årshjul for skolebestyrelsen (O / D / B) 
- Se bilag 
- Vi flytter emnet dysleksi, så der bliver plads til 

forældresamarbejde på næste møde.  

Peter - Peder 20 min 

Temaer til kommende bestyrelsesmøder (D / B) 
- PLC, vejledere og organisering af det. Herunder dysleksi. 
- Samarbejde med lokalt foreningsliv, elite klasser? Sport? 

Alle 30 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
- Omlægning af UUV – Lotte, eleverne er glade for at få 

tidligere fri. To lærertimerne har været brugt forskelligt, det 

Peter / Peder 10. min 
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kan være på enkelte elever der har det svært, eller at man 
har en særlig gruppe med udfordringer.  

- Vi er inviteret til dialogmøde med kontraktholdere d. 6 
oktober 19 – 21. Vi kan sende to repræsentanter. Niclas og 
Peter tager med. 

- Vi har ansat ny lærer for Britt, han hedder Thomas og har 
dansk og musik.  

 
Skolebestyrelsesvalg forår 2022 


