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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: Mandag d.5 marts 2018 kl. 19.00-21.30 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 

 
Rasmus Krag (14) 

Kristina Kraul  (16) 
Louise Gyrn (16) 
Formand: Thomas Hjerrild Jensen 

(14) 
Mette Skytte Laustrup 
(sup) Tina Damm (17) 

(sup) Kathja Lionett (17) 
 
To elevrådsrepræsentanter fra 
6.klasse frem til kl. 20.15 

Noah Bendtsen 
Daniel Andersen 
 

  
 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Kathja, Christopher, Rasmus 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

B  

Referatet godkendt med rettelse omkring 

punkt 4, hvor det er referatført, at alle SB 

medlemmer kan have deres navne oplyste på 

FB. 

2. 

 

19.05 

19.15 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 5/3 

Punkter på dagsorden var bla.: 

• Budget 2018. Kort info: 

Hvad betyder budgettet 
for eleverne? 

• Skolen deltager i sko-
lernes sangdag d. 23/3. 

• Slik med i skolen har 

elevrådet bedt om ud-
dybning af regler om-

kring.  
• Mulighed for at være 

inde i regnvejr. Der op-

leves meget larm i sfo 
1. Kan det være en mu-

lighed at åbne op for 
SFO2 for dem der går 

der i forvejen?  
• Ønske om flere vandpo-

ster opstillet.  

O+? Elevrådsmødet flyttet til 12/3 med samme 

dagsorden. 
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• Evaluering af skolekoncert 

med Duoen. 

• Evaluering af timeløse fag-

dage i februar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 19.15 

19.25 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår: 

(gul=har været behandlet, grøn = be-

handles i dag, lilla=behandles senere) 

 
• Evt. afholdelse af møde 

for alle forældre 

• Planlægning af næste sko-

leår. (nærværende møde) 

• Regnskabsafslutning  

• Skolefoto leverandør 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde 

• Skolebestyrelsesvalg i 

valgår (nærværende 

møde) 
• Forår/sommer: 

• Timefordelingsplan (nærvæ-

rende møde) 

• Budgetopfølgning (nærvæ-

rende møde) 

• Indsats for rekruttering af ele-

ver 

• Trivselsundersøgelse (møde i 

april) 

• Nationale test (møde i april) 

• Dialogmøde med Skoleudvalg 

• Opfølgning udvalgsarbejde 

• Årsberetning (nærværende 

møde) 

• Revidering af årshjul 

• Konstituering i valgår 

O+D+

B 

Taget til efterretning. 

 

. 

4. 19.25 

19.30 

Deltagelse i debatmøde? (Se bilag 

om samarbejde Folkekirkens Skoletje-
neste, Skole og Forældre og Dan-
marks Lærerforening omkring: ”Hvad 
skal vi med folkeskolen?”. Formålet 
er at igangsætte og kvalificere debat-
ten om folkeskolen.) 
Hvem deltager/deltager vi? 

D+?+

B 

Ingen tilstedeværende ved aftenens møde 

kunne deltage. Øvrige medlemmer op-

fordres til at melde tilbage til Louise.  

MF husker alle på det i udsendelse af re-

feratet. 

MF opfordrer til at man melder om øn-

sket opstilling tilbage til Thomas/Merete. 

5. 19.30 

19.40 

Skolebestyrelsesvalg 2018. Afkla-

ring? (Kommunens retningslinjer gen-

nemgået og uddelt som bilag forrige 

møde, og endnu ingen fælles køreplan 

klar fra forvaltningen) 

• Appetizer allerede nu omkring 

at man kan overveje om man 

O+D+

?+B 

 

MF anvender appetizer fra Facebook til ori-

entering af alle forældre på intra om selv val-

gets tilstedeværelse i år. 

Thomas hører Rasmus, om der var forældre 

på indskrivningsaftenen, der kunne være in-

teresserede. 
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ønsker deltage i SB-arbejdet. 

Appetizer lagt ud ved Tho-

mas. Status? 

• Facebook status?  

Forskudt valg…. Medlemmer pt: 

Thomas (2014), Louise (2016), 

Kristina (2016), Rasmus (2014) og 

Mette (2016). 

Kathja (2017) og Tina (2017) er 

suppleanter. 

•  Bilag med forslag til kandi-

datlister, quiz med mere. Kan 

det bruges? 

• Næste skridt? 

Tina stiller gerne op som medlem i stedet for 

at være suppleant. 

Rasmus genopstiller gerne som medlem. 

Thomas går ud, da børnene overgår til Her-

følge skole i 7.klasse.   

 

 

 

 

 

 
 

6. 19.40 

19.45 

Årsberetningen. Hvem tovhol-

der/hvilken form? 

D+?+

B 

Video igen. Oplevedes som en succes.  

Tovholdere: Thomas, Louise, Kristina.  

Tovholderne laver et oplæg til næstkom-

mende SB møde.  

7. 19.45 

20.00 

Budget 2018 til godkendelse.  

Budgetforslag 2018 for både SFO og 

skole uddeles som bilag og gennemgås 

på mødet til godkendelse. 

O+?+

B 

Det fremlagte budget 2018 taget til efterret-

ning. 

Pause 

8. 20.05 

20.25 
• KANT om bygningstilstanden 

på Alkestrupskolen samt for-

slag til udbedring. Udtalelse 

ved SB skal gives. Se bilag. 

• Inputs fra SB til brug for at 

udforme udtalelsen. (Hvem 

vil? – skal laves 6/3)  

O+?+

B 

 

Udtalelse laves på baggrund af dialog på 

Skolebestyrelsesmødet omkring forslaget fra 

KANT. Her pointeres særligt omkring beho-

vet for renovering af elevtoiletter. 

9. 20.25 

20.45 
• Udviklingsplaner 2017/2018 

samt 2018/2019. 2018/2019 

fortsat i proces. (se bilag) 

O+? Bestyrelsen orienteret. Udviklingsplan 17-18 

afsluttes som beskrevet. Udviklingsplan 

2018-19 forsættes i proces som beskrevet. 

10. 20.45 

21.00 

Skoleårets planlægning. Herunder 

godkendelse af timetalsplan. 

Bilag fagfordelingsproces samt time-

talsplan uddeles på mødet. 

O+?+

B 

 Orientering givet og Timetalsplanen god-

kendt. 

SB ønsker, at der i høj grad ses på faglige 

kvalifikationer, fx som linefag, ved udførel-

sen af en undervisningsopgave. 

Eleverne fra 4.-, 5.-, 6.klassetrin vil kom-

mende skoleår have mødetid til 14.45 fire 

ugentlige dage for at opfylde kravet til time-

tal. Den ekstra lektion lægges samme efter-

middag fra 14.00 til 14.45 som en understøt-

tende undervisningslektion med varetagelse 

af pædagoger. 

 

  

11. 21.00 

21.15 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Skolen:  

• * 0.klasse børn har haft ind-

skrivningsaften d. 1.marts. 

    O+? Skolebestyrelsen: 

• Intet nyt fra formanden. 

Skolen:  
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5.klasse er blevet ”store ven-

ner”. 

• Fokus på læringsansvar. Sta-

tus ved SP/GR. Fælles værdi-

grundlag? 

Kerneopgaven: Skabe triv-

sel og udvikling med mulig-

hed for læring i faglig og so-

ciale fællesskaber. 

• Pædagogisk opkvalificering. 

Der var første kursus gang 

d.1/3 for det samlede perso-

nale med Tacha Elung. 

• UVM har bekendtgjort, at der 

også i foråret 2018 gennemfø-

res national trivselsundersø-

gelse – dog med særlige regler 

omkring datasikkerhed.  MF 

orienterer. 

 

SFO:  

Personale: 

 

Personale: 

• En flexjobpraktikant begyndt. 

Elever: 

• Lige nu står kommende 

0.klasse til 15 elever/2 piger 

og 13 drenge. 4 ønsket Alkes-

trup fra andet skoledistrikt og 

2 tilflyttere.  

• Nyt om bygninger: 

• Gangen malet ved 

5.klasse/n/t. Nyt køleskab kan 

med fordel opsættes? 

• Se desuden eget punkt under 

KANT 

MED 

• Forslag til retningslinie for ga-

ver mm. på Alkestrupskolen 

skal drøftes i MED.Tages på 

SB møde senere. 

• Skoleårets planlægning fylder 

på møderne. 

• 16 elever indskrevet til *0.klasse. 

Indskrivningsaftenen var stor succes. 

13 ud af 16 elever mødte op.  

• Vi har sætningen om kerneopgaven, 

men mangler at formulere de ende-

lige værdier. Opgaven er sat lidt på 

hold ifht skoleårets planlægning. 

• Tacha Elung pædagoger og lærere 

var glade for kurset. Fandt det rele-

vant, og var især glade for hands-on 

opgaverne. God oplevelse af, at tin-

gene omkring fokus på læring hæn-

ger sammen med hverdagens ar-

bejde. 

• Besked til alle forældre sendt dags 

dato ved Merete. 

 

SFO: 

Personale: 

• Der blev ikke fundet kandidat til an-

sættelse ved de foregående samtaler. 

• Freddy går på pension pr 1/8 2018. 

Elever: 

• Rettelse - 16 elever skrevet op. 2/14. 
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10. 21.15 

21.20 

Eventuelt:  • Spørgsmål til skaterbane? Der afven-

tes mulighed for at søge fonde. 

• Husk at skrive opslag til forældre om 

elevplaner. Hvor de findes, og for 

hvilke fag, de findes. 

• Mere tid til snak om SFO (lukke-

uger, økonomi og aktiviteter)…Kri-

stina undersøger på, hvad der oprin-

deligt var ment, et sådant punkt 

skulle indeholde. 

 

 

 

 

 

11. 21.20 

21.30 

Lukket punkt  

 

 Der et punkt under lukket punkt. 

 Orientering givet. 

 

Husk  Kommende møder:   17/4 18, 23/5 18, 21/6 18 

Punkter til kommende møde 

• Oprydning/revidering i skolens principper og skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbej-

det i MED omkring kerneopgaven og fokus på læringsmålsansvar. 

• I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår skal skolens leder forelægge det 

kommende skoleårs skemaer og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen med 

henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom (trådte i kraft 1. marts 2017).  

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

• Mere tid til snak om SFO (lukkeuger, økonomi og aktiviteter) 

• Legegrupper og evaluering af forældrerådsarbejdet tages på SB møde i juni. 
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• Udkast til en dagsorden fra udvalg omkring fælles forældremøde (Tina, Mette og Kat-

hja) 

• SB Årsberetning tages op. Fx drejebog. 

D: Drøftelse – S: Sparring - O: Orientering - B: Beslutning - ?: Hvis spørgsmål så dialog 

Husk at melde afbud til formand eller skole, hvis du er forhindret i at møde. 

 

 

 

Referatet godkendes på næstkommende skolebestyrelsesmøde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


