
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 12.11.19 
Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Finn Højby 
Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech (TLB), Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen (CH), Jens Johan-
sen (JJ), Signe From Schrøder (SFS), Kristine Klejnstrup, Hans Christian Bundgaard (HCB), Chri-
stoffer Kokkendorff 8.c (formand), Oline Damsgaard 7.c (næstformand), Søs Staun (SØ) 
Fraværende:  
Referent: Søs Staun 
Afbud: 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Elevrådet skal til byrådsdag på mandag - vi håber 
på penge til vores to projekter. (sofaer til udskolin-
gen for at skabe mindre enheder, bordfodboldbord) 
Der skal i alt uddeles 150.000 kr. 

3. Nyt fra formand og næstfor-
mand 
 

Intet nyt 

4. Problematik vedr. Apple 
Watch  
Vi er mobilfri skole, men med 
de nye Smartwatches ændrer 
problematikken sig. 
Dialog og beslutning 

Bestyrelsen overlader det til personalet at admini-
strere brugen af Smartwatches: Hvis man har et 
Smartwatch, skal de funktioner, som kan sidestilles 
med smartphonefunktionerne, slås fra. Altså skal 
Smartwatchet kun fungere som et ur i skoletiden.  
Fungerer ovenstående ikke i praksis, tages punktet 
op igen. Retningslinjerne følger dem, vi har for mo-
bilen. 

5. Kvalitetsrapport – Dialogbas-
seret aftale. 
Vi skal have et nyt indsatsom-
råde. 
Kan indeklima og undervis-
ningsmiljø være nyt indsatsom-
råde, eller er der andre områ-
der, der er mere aktuelle? 
Dialog om proces 

Ledelsen skal til møde i morgen i forhold til Kvali-
tetsrapporten. Der skal være en sammenhæng med 
den kommunale sammenhængsmodel. 
Skolebestyrelsen var enig i, at Indeklima og under-
visningsmiljø bliver nyt indsatsområde - der skal 
afsættes midler dertil i budgettet. 
TLB fortalte om: Realdania (Drøn på skolegården) 
Han undersøger nærmere og vender tilbage 
https://realdania.dk/projekter/droenpaaskolegaarden 

 

6. Styrkelse af læsecentret. 
Orientering om den politiske 
beslutning og den fremadret-
tede proces. 
Orientering 

Der er lavet en politisk beslutning om, at Læsecen-
teret skal opgraderes. Pengene findes uden for sko-
lernes budget. Der afsættes 3 mio. næste år og 4.1 
mio. fremadrettet.  
Der skal på alle skole være en medarbejder, (10 ti-
mer pr. 300 elever), som skal være bindeled/tov-
holder i forhold til de børn, der har været på Læse-
centeret.  

7. 
 

AULA 
Orientering om opstart 

Her på skolen er opstarten foregået forholdsvis 
gnidningsfrit. Der er funktioner, vi savner, men 
AULA er kun tænkt som en kommunikationsplat-
form, og der fungerer det fint. 

https://realdania.dk/projekter/droenpaaskolegaarden
https://realdania.dk/projekter/droenpaaskolegaarden


  
  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 

Især savnes lektiedagbogen. Skolebestyrelsen øn-
sker en ensartet administration mht. lektier. 

8. 
 
 
 
 

Formandens/Skolebestyrel-
sens beretning til kvalitetsrap-
porten. 
Input til områder/emner der 
skal medtages  
Dialog og beslutning 

Vi medtager de vigtigste emner fra årets arbejde. 
Vi kan fremhæve, at vi er optaget af områdets ud-
vikling. Der er mange forskellige spændende tiltag 
i gang. 
 
 
 
 

9. Personale 
Orientering 

Vi bliver lidt presset på fravær henover årsskiftet.  
I forbindelse med fravær dækker vi så kvalificeret 
som muligt. 

10. Meddelelser Legepladseftersyn - vores faldsand forflytter sig. 
Det skal flyttes tilbage. Et par gynger skal repare-
res. 
Terminsprøver i uge 48 for 8. og 9. årgang. 
7. årgang har præsteuge i uge 48. De elever, der 
ikke skal konfirmeres, har alternativ uge. 
Der er nedsat en skrivegruppe i forhold til anti-
mobbestrategien. 
Oasen omdannes i december til julehygge. 

11. Evt. Flytning af skoletimer med lange skoledage til følge 
- skal på dagsorden næste gang 
En gruppe forældre arbejder videre med etablering 
af en Forældreforening. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet 


