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Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.3/2019-20 

Tirsdag 4. december 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Der er lidt julemad efter mødet. 

Mødeleder: Poul 

Afbud: Linda 

Fraværende:  

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til møderne. 

 

 

Husk udskrivning af dagsorden. Udskrev 3. 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

O (5 min) 

 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15 min.) 

Elevråd 

- Mobilhotellet er blevet skuffende 

modtaget blandt eleverne. Skummet på 

hotellet er ikke så formbare til større typer 

af mobiler 

Medarbejdersiden 

- Stor ros til morgensamling og det bidrag 

som 9. klasse giver.  

- Klippedagen var en stor succes og gav 

eleverne mulighed for at mødes over de 

forskellige trin. 

- Der er en julefest i indskolingen på 

torsdag. Det glæder man sig til. 

- Der er kommet praktikanter til skolen. 17 

stykker, og er meget engageret.  

Ledelsen 

- God nyhed bestå i, at Cepos rangerer LKS 

som kommunens skoler nummer 1. 

Skolens løfte evne er 0,6. Skolen er  på 

placeret som nummer 71 ud af ca. 1300. 

Resultatet sendes ud. 

- Udfordringer omkring at få sendt 

UPV´erne ud. De er nu ude. 

Forældresiden 

- Spørger til hvordan der afholdes 

spisesituationer på skolen.    

3. Økonomi for 2019 og 2020 

Bilag på mødet 

Økonomien gennemgås af Merete: 

Effekten af reduceringen af personalet er ved at slå 

igennem, og vil kunne ses i det nye år. 

 

4. Ledelsesstruktur  

Cathrina Sørensen har fået nyt job. Der skal ansættes 

ny afd.leder. 

Den nye ledelsesstruktur gennemgås af Merete. 

- Der skal ansættes en ny indskolingsleder i 

marts. Vi vil lede efter en, som bærer 
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Proces mv. 

O/D (10 min) 

nogenlunde den samme profil, som den 

afgående. 

- MG spørger til, om der er nogle 

bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at 

deltage til samtalerne. Benjamin og Poul 

deltager fra forældresiden.  

5. AULA nyt 

Lege(plads) 

IT og indkøb af udstyr 

Så langt er vi nu. 

O (10 min) 

Legeplads er vi i proces med. Medarbejderne ved 

godt, hvad de vil have. Herefter skal det sendes i 

udbud.  

IT er ligeledes i proces. De er tæt på at komme ud 

og arbejde i klasserne på 6. og 7. årgang.  

PC ´erne kommer ikke med hjem, pga. 

forsikringsspørgsmål.  

Aula er i gang, men det giver problemer for 

personalet at anvende herunder særligt 

kalenderdelen.  

6. Evaluering af ERFA-gruppemøde 

Hvad vil vi med dette forum? 

Herunder klare aftaler for hvem , der har ansvaret for 

hvad blandt forældrebestyrelsesmedlemmerne. 

D/B (30 min) 

Gennemgang omkring ERFA mødet sidste gang. 

- Det seneste møde var mere et 

informationsmøde end et temamøde. 

- Merete vil gerne påpege, at erfa er et 

forældre til forældremøde, og ikke et møde 

mellem ledere og forældre. 

- Meningen med Erfa skal genopdages. 

Hvad vil man med organet? 

- Et forslag kunne være at indkalde erfa, når 

der er noget at diskutere. 

- Det kunne også være en gruppe af forældre 

fra bestyrelsen, som nedsatte sig i en 

gruppe, der arbejdede videre med temaet. 

- Næste erfa d. 25. marts 

7. IT & digitalisering og dannelse  

 Regler/værdier for digital adfærd her under 

GDPR   

 Regler i det offentlige rum kontra det 

institutionelle rum 

En begyndende drøftelse af denne side af IT-

virkeligheden. 

DO/D (20 min) 

Udsat til det nye år. 

 

8. Gennemgang af  

 Værdiregelsæt 

 Ordensregler  

 Anti-Mobbepolitik 

Tilrettede bilag er udsendt efter sidste møde. Disse 

gennemgås og hvis ingen ændringer godkendes. 

D/B (20 min) 

Disse er i proces 

9. Opfølgning på 

Dialogmøde med skolerne og det politiske udvalg 12. 

november 2019.  

O (5 min) 

Dialogmøde: 

Formand, IO og MG drøftede med konservativ 

politiker, hvem der skal have 

beslutningskompetencen for afkortning af 

skoledagen. De pegede på bestyrelsen. 

10. Julegave til personalet 

 

Bestyrelsen vil se på, hvordan de kan møde 

personalet i en jule anerkendelse eller lignende.  

11. Punkter til næste møde? Årshjul 

 

12. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste møde.  
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  Evt. 

 

 

 

 Mødet sluttede kl. 18:25 Næste møder:  

Mandag 13.1 

Tirsdag 4.2 

Onsdag 11.3 

ERFA-gruppe 25. marts 

Torsdag 16.4 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


