
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21. august 2018 
KL. 17.30- 19.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 

 
 

Fremmødte: Peter Rehde, Pernille Røm, Kirsten Obling, Morten, Christian Molade, Simon, Marie, 
Lærke, Torben Schou, Lise Solkær, Thomas, Helle, Christian Henriksen, Hans Kristoffersen 
Afbud fra: Christoffer Karoff 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 17.30 – 17.35) 

 
Godkendt 
 

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer (O, TVA 30 min kl. 17.35- 18.10) 
Alle forbereder en kort (2 min.) præsentation af sig selv og sine tanker om arbejdet ind i 
skolebestyrelsen 

 
Velkommen til alle 
 

3. Den nye bestyrelse konstituerer sig (D/B, TVA 10 min kl. 18.10-18.20) 
 
Formand: Thomas Vinter Andersen 
Næstformand: Hans Kristoffersen 
      

4. Velkommen til det nye skoleår (O, HM 25 min kl. 18.20-18.55) 

• Velkommen  
Opsamling på bl.a.  
- Personalestatus. Velkommen til 5 nye lærer. Alle navnene er fortalt ud til forældrene 

på intra. 
- Helle fortæller status om sygemeldinger i pædagoggruppen og at Jette Borggaard 

Amstrup er fratrådt sin stilling som SFO-leder 



- Ulykke på tag i sommerferien. HM orienterer og der er sendt mail til forældre. Der er 
opmærksomhed fra bestyrelsen om hvordan det fremover kan undgås – ikke mindst 
for de yngre klassetrin. Desuden en opmærksomhed på dialog med eleverne. Det 
nævnes også, at fænomenet på taget kan skyldes kedsomhed i Hjortshøj 

- Retningslinjer for brug af mobil og device. Disse er udarbejdet på baggrund af et 
samarbejde mellem elev, forældre og medarbejdere på skolen og de er beskrevet i 
nyhedsbrevet og vises på forældremøderne i august og september. Indtil videre er 
opfattelsen, at det går godt. Fra bestyrelsen er der en stadig opmærksomhed på det 
gode og dårlige i skolens indsats. 
 

• Skolens organisationsmål 2018/19 ”At navigere i kaos”. En orientering om nybyggeri og 
ombygning i skoleåret 2018/19 incl. rundvisning  

 
Helle fortæller om nybyggeriet og opfordrer forældre til at følge med på trævæggen på skoletorvet, 
hvor der hænger tegninger over hvordan det hele kommer til at se ud. 
 

5. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 18.55-19.00) 
 
Information om bestyrelse og konstituering og byggeri  
 
Kommende punkter: 
½ årsregnskab 
Årshjul for arbejdet med principper 
Frivillige på skolen 
Elevtrivselsundersøgelse 2018 

Herunder princip for 
§ Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber (Tanja og Kirsten, HM) 
§ Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen (Christian og Lærke) 
§ Arbejdets fordeling mellem og blandt det undervisende personale (Rasmus/XX og Thomas) 

 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 21.08.2018 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Marie A. Larsen  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 



 

 

Tanja Krabbenhøft  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      

Lise Solkær, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Torben Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
 
 
Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


