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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.1/2018-19 

Tirsdag 21. august 2018 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud: Annette 

Referent: Heidi 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Da der primært er nye medlemmer i bestyrelsen, er 

det ikke hensigtsmæssigt at godkende referatet. 

1.  Goddag til hinanden i den nye 

skolebestyrelse 

Alle præsenterer sig også med hvorfor man 

har stillet og med hvad man ønsker at arbejde 

for.  

Konstituering af formand og næstformand. 

D/O/B (30 min) 

Præsentationsrunde. Efterfølgende konstituerede 

bestyrelsen sig således: 

Poul Søndersø – formand 

Benjamin Thomsen  – næstformand 

Medlemmer: 

Kim Callesen 

Mette Bruun Pedersen 

Henrik Vest 

Linda Schøn Møller 

Annette Trip 

Suppleant: 

Jan  Duborg Boysen 

Følgende medlemmer uden stemmeret repræsenterer 

ligeledes bestyrelsen: 

Skolerepræsentanter: 

Merete Gissel – skoleleder 

Heidi Nørgaard – afdelingsleder 

Inger Reimers Overbeck – TR for 

medarbejdergruppen 

Lene Darling Søberg – valgt 

medarbejderrepræsentant  

Elevrepræsentanter: 

Nicolaj Gram – formand for elevrådet 

Peter Seibt Thykjær – næstformand for elevrådet 

 

2.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

 

Dagsordenform introduceret og gennemgået 

3.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Mange aktiviteter står i det nye skoleårs tegn, 

heriblandt mange aktiviteter ud af huset. 

 

MG informerer om hændelsen på udskolingens 

introtur og episoder hjemme hos hende privat. 
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Vi er i gang med ansættelsessamtaler til ny 

pædagogisk afdelingsleder. 1. runde gennemføres i 

morgen onsdag. 2. runde gennemføres torsdag i 

næste uge. Poul deltager som repræsentant for 

forældre. 

 

4. Økonomi 

Økonomiopfølgning – bilag på mødet. 

O/D (10 min) 

Økonomi skal være et fast punkt på dagsordenen 

hver gang. 

Det har ikke været muligt at færdiggøre et overblik 

og dermed bilag til aftenens møde. 

Overordnet ser det ud som om, at vi holder os 

acceptabelt til afviklingsplanen. 

 

5. Sund Skole 

I forbindelse med projekt Sund skole er det 

besluttet, at der skal laves en trivselsundersøgelse 

med udgangspunkt i ”Klassetrivsel”, som er et 

program, hvor de pædagogiske medarbejdere kan 

følge eleverne. Undersøgelsen er derfor ikke 

forbundet med anonymitet. Det kan der være 

fordele og ulemper ved. 

Vi ønsker at informere jer som bestyrelse om 

forholdet og giver også alle forældre information 

om vilkårene forud for testen, som vil bliver taget i 

september 2018. Endvidere vil der være mulighed 

for at sige fra overfor selve testen, hvis man ikke 

ønsker ens barn deltager. 

O/D (15 min) 

 

Bestyrelsesmedlemmerne giver udtryk for at det er 

etisk uforsvarligt at man på forvaltningsniveau 

bruger et spørgeskema på individniveau til at 

evaluere et kommunalt projekt. 

 

Punktet tages op i forbindelse med det forestående 

bestyrelseskursus. 

6. Løjtstrup og Kulturnat 

Så langt er vi nu og anden information. 

Vil I som bestyrelse lave noget på Kulturnatten? 

Løjtstrup: 

Der er fuld gang i planlægningen på alle niveauer 

 

Kulturnat: 

Sidste arbejdsmøde i styregruppen i sidste uge. 

 

 Punkter til næste møde? Bestyrelsens Forretningsorden 

Årshjul 

Skolen anno 2018 fra ledelses- og 

medarbejderperspektiv 

Mobilpolitik initieret af bestyrelsen? 

SFO-delen 

 

8. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste 

møde. 

 

 

  Evt. 
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 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Mandag 3.9. 17.30-21.00 i Byrådssalen, Aabenraa 

Mandag 17.9 

Tirsdag 2.10. 17.30-21.00 i Byrådssalen, Aabenraa 

Onsdag 10.10 – ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 25.10 

Onsdag 28.11 

Tirsdag 8.1.19 

Mandag 4.2 

Onsdag 6.3 

Tirsdag 12.3 - ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 4.4 

Mandag 6.5 

Tirsdag 11.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


