
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5.2.2019 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: TVA, Lærke, Tanja, Kirsten, Christian, Kristoffer 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, HS 5 min kl. 18.00-18.05) 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat (B, HS 5 min kl. 18.05-18.10) 
Godkendt 

 

3. Nyt fra elevrådet (O/D, Elevrep. 10 min kl. 18.10-18.20) 
Der er ikke nyt, da der holdes møde den 6. februar 

En henvendelse vedr. toiletter, som HM følger op på sammen med Leah. 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 18.20-18.30) 

• Byggeri. Det tyder på at vi er færdige i slutningen af april/primo maj. Klub indflytter i 

sommerferien. 

• Personale, ansættelser og sygefravær. Brian Nielsen går på efterløn. I hans sted er ansat 

Mikkel Lykkegaard. Leder af FU, Christian Hansen fortsætter i stillingen som leder af FU i 

Hjortshøj/Elsted/Lystrup. Pædagog Jan Jensen har også fået nyt stilling fra 1. marts. 

• Sygefravær er nedadgående. Det er meget positivt. 

 
5. Samarbejde mellem SFOforældreråd og skolebestyrelse (O, HM 15 min 18.30-18.45) 

Orientering efter behandling af input fra fællesmødet i december 2018.  

Hvordan arbejder vi med at styrke samarbejdet mellem SFOforældrerådet og 

skolebestyrelsen? 



• HM orienterer om opfølgende møde mellem skole og formænd for skole og SFO 

bestyrelse. Der holdes to årlige samarbejdsmøder mellem parterne. 

• SFO forældreråd deltager også i Årsmødet – også med input til tema 

• Ved Virupfestivalen vil SFO have en aktivitetsbod, hvor SB inviteres til at kigge forbi 

• SFO deltager også ved 1. skoledag sammen med skolebestyrelsen 

• Det årlige fællesmøde giver rigtig god mening og fortsættes 

• SFOforældrerådet præsenteres også på intra  

 

 

6. APV, arbejdsplads vurdering 2018 (O, HM/CH 20 min kl. 18.45-19.05) 

Gennemgang af skolens APV 

Orientering om proces for opfølgning og kommunikation til forældregruppen 

HM og CH gennemgår personalets APV. En APV som vil kunne ses på skolens hjemmeside. 

Ledelsen vil arbejde med APVen og dens fokusområder sammen med skolens AMG’er og 

sammen er der lagt proces for det videre arbejde. 

 

7. Planlægning af skoleåret 201920 (O/D/B FA/HM 20 min kl. 19.05-19.25) 

• Timefordelingsplan. Præsentation af forslag til placering af timer for skoleåret 201920. 

Punktet udgår 

• Opfølgning på status vedr. muligheder i brugen af §16b (O/HM) 

Den 30. januar kom der justering af folkeskoleloven. Det har haft indflydelse og får indflydelse på 

skoleårets planlægning. Hvordan det helt specifikt udmøntes, er ikke helt klart endnu. Der er 

ændringer som glæder for skoleåret 201920 og 202021. HM fremlægger aftalepapiret. 

Gennemgangen og aftalepapiret kan rekvireres ved henvendelse til skoleleder Helle Møllgaard. 

 

8. Arbejde med princip (O/D/B Arbejdsgrupper 20 min kl. 19.25-19.45) 

• Princip for undervisningens organisering. Herunder valgfag 

Behandling af udkast og godkendelse (HS, TVA). Bilag udsendes 

Punktet udsættes til mødet, marts 

 

9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.45-19.50) 
Vi henviser til personalets APV og den nye politiske aftale fortælles der også om 

 



10. Besøg i byggeriet/udskolingen 

  
Kommende punkter: 
Regnskab 2018 /budget 2019 og de udsatte punkter. 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 05.02.2019 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

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   _____________________________________ 

        

      

Torben Juul Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Lise Solkær Solskov, medarbejderrep. _______________________________________ 
 



 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
 
 
Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


