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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Tirsdag d. 11.februar 2019 kl. 19.00-21.30 

Obs, vi mødes 18.30 for at være klar til besøg 

af skoleudvalget 19.00. 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Merete  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 
 

Formand: Louise Gyrn (16) 
Næstformand: Kristina Kraul  (16) 
Mette Skytt Laustrup  (16) 

Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 
Samt suppleant (Ziggie Kiwa Sørensen (18)) 

suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 
To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse frem til kl. 

20.30  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmussen 
Næstformand i elevrådet: Victor Transe Sandstrøm 
 

Jan Færgegaard 

Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 

 

 

 

Fraværende med afbud: Ziggie, Jan, Mette 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

B Er godkendt på forhånd. 

2. 19.00 

20.00 

Deltagelse af skoleudvalget. 

 

O+? Programmet blev afviklet med succes. 

3. 20.00 

20.20 

Kort evaluering af skoleudvalgets 

deltagelse. Hvad tages med videre i 

SB arbejdet. 

D+B Mads anerkendte skolen og tilgangen. Mads be-

roligede os med de politiske vinde og tanker. In-

gen skolelukninger siger Mads ☺  

4. 

 

20.20 

20.30 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var 4.februar: 

• O fra Møde i fælleselevrådet 

d. 25/1 med møde med 

borgmesteren. 

• Regler for bolde blev ved af-

stemning: Klassen laver et 

logo, evt. med klasse, årstal 

osv.  Elevrådet laver en 

plakat med alle klasserne lo-

go'er, som ophænges i vind-

fang i røde bygning. Næste 

møde den 4/3, har alle klas-

ser sit logo klar. 

• Ønske om at arbejde med 

SFO-opdelingen. Tages på 

børnemøde på SFO i stedet. 

O+? Elevråd orienterer omkring turen til fælleselev-

rådet. Der blev lavet workshops, set byrådssalen 

og mødt politikkere og borgmester. 

Elevråd orienterer omkring de store udfordrin-

ger med at genkende bolde. Logoer er blevet 

indført. 

 

 20.30                                                                Kort pause 

5. 20.35 

21.00 
• Budget 2019.  

Bilag uddeles på mødet. 

O+D+

B 

Økonomien og udfordringerne med de endnu 

ikke vedtagede udmøntninger af besparelser på 

rammen gennemgås, 

Enkelte økonomiske poster forklares. Enkelte 

ændringer uddybes. 
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Budgettet er taget til efterretning uden bemærk-

ninger. 

6. 21.00 

21.05 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår 

• Brobygningsmøde 

• Planlægning af næste sko-

leår 

• Regnskabsafslutning/næ-

ste års budget. 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde: Arbejdsgruppen 

Kommunikation? 

• Skolefoto 

Årshjulet medsendes som bilag ved 

hvert møde med farvemarkering af, 

de gennemgåede områder.  

D+B Planlægning af næste skoleår afventer opstarten 

lidt, idet der afventes kommunale udmeldinger 

omkring implementering af de nye lovændringer 

fra folketinget. 

 

Skolefoto blev aftalt på sidste møde 

 

SB overvejer at holde et inputsmøde med klas-

seforældrerådene omkring fremtidens kommu-

nikation. 

7. 21.05 

21.15 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

• Kort fra AULA-stormøde 

Hastrupskolen d. 7/2. 

Skolen:  

• Nyt tillæg til loven udmeldt. 

Foreløbig afventes mere 

præcise retningslinier om-

kring udmøntningen i prak-

sis. Kort mundtlig O på mø-

det. På SB møde i marts. 

• Skolemadsordning. Tilsagn 

til Turebykokken givet. Af-

venter henvendelse fra ham. 

• Kommunikationsstrategien 

opfølgning vil ske på fælles 

pædagogisk dag i uge 32. 

Desuden indgås i arbejdet 

med implementering af 

Aula. Arbejdsgruppe fra SB 

arbejder sideløbende. Kom-

mer på som punkt i marts. 

• Supervisionsforløbet  næste 

gang 19/3 med Tacha Elung. 

• Arbejdet med udviklings-

plan 2019 gået i gang i le-

delsen. Kort O på mødet. 

Skal indeholde to områder: 

1)Inkluderende fællesskaber 

og økonomi, 2)Intern dialog 

med fokus på professionel 

kapital, fælles mål og pro-

fessionel dømmekraft. 

• Alkestrupskolen ageret bag-

grund for politisk arbejde. 

    O+?  

• AULA-stormødets oplevelser gennem-

gås og enkelte mulige kendte driftsud-

fordringer luftes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desuden er der mulighed for et 3.selv-

valgt område i Udviklingsplanen. 

CP/MF laver i uge 7 et udkast til en ud-

viklingsplan. 
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Vedtagelse i byrådet om-

kring brug af kommunens 

institutioner af politikere. 

Personale: 

• Tina Mørch, nyansat lærer, 

starter 1/3. 

SFO:  

• Arbejde i gang med multiba-

nen. 

Personale: 

Elever: 

• To nye elever pr 1/3, to pi-

ger til 5.kl. Muligvis endnu 

en dreng til 5.kl på vej. 

• 19 elever i bh.klasse 19/20.  

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Sidste træværk på SFO fa-

cade/veranda renoveres in-

den sommer. 

• Vinduer mod boldbanen + 

omklædning skiftes i 2019. 

• Rød bygnings tage vil blive 

understrøget i 2019. 

• Nyt undervisningslokale/ 

stamklasse etableres skoleår 

19/20 i tidligere PC- rum. 

ETK har lovet ny væg, ma-

ling mv til renovering. 

• Mulighed for at flytte hånd-

arbejde op ved siden af sløjd 

et projekt i proces. 

MED:  

• Sidste MED møde 9/1 2019: 

• Handleplan APV fysisk og 

psykisk behandlet og frem-

sendes til FMU senest 25/2 

2019. Præsenteres SB 12/3. 

• Næste møde vil bla. have 

punkt om ny lov samt skole-

årets planlægning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 21.15 

21.25 

Kort orientering på lukket punkt  Orientering givet. 

10. 21.25 

21.30 

Eventuelt:  Ingen indlæg. 

Hus

k  

Kommende møder: ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende: 

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

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

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

Referatet godkendes på forhånd, hvis ingen medlemmer har givet indsigelse inden 5 hverdage til forman-

den/skoleleder. I givet fald regnes referatet godkendt fra næstkommende skolebestyrelsesmøde og kan 

lægges på hjemmesiden og FB med udgangen af de 5 dage. 

 


