
 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 29. april 2020, kl. 19.00-20.30 

 
Mødested: Online 
 
Deltagere:  
Iben Højer Larsen, John Buchholtz Frederiksen, Lars Rasch Børglum, Rasmus Remmer Bielidt, 
Kristian Ole Halkjær, Maria Hellum, Randi Landvad Pedersen, Susanne Damsgaard, Christian 
Tvermoes Bøllund, Claus Hansen og Kristine Klitgaard Mikkelsen. 
 
Elevråd: Ikke inviteret 
 
Afbud:  

Dagsorden 
 

Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Ref.: godkendt 

  

Orientering 2. Status på genåbningen  

Ref: Alle medarbejdere har kæmpet hårdt for at få genåbningen til at fungere bedst muligt. 

Informationer og viden skifter hurtigt, men der bliver navigeret på bedst mulig måde. 

Vi er startet godt op trods mange spørgsmål og nye skridt der skal Tages. 

I forhold til nødpasning er vi i kontakt med de familier som har brug for dette. 

Randi fortæller at skoledagen er anderledes og børnene er gode til at overholde 
retningslinjerne. 

Vi er i kontakt med de familier som stadig er utrygge. 

 

I og J – klasserne kører sådan set videre som altid. Taxatiderne har bøvlet meget men er 
på plads nu. 

 

Fra forældrene side har nedlukningen og genåbningen fungere overvejende fint. 

 

 



 

 

Drøftelse 3. Evaluering af bestyrelsesweekenden  

Ref: Der arbejdes forsat på inklusionsgrundlaget med udgangspunkt i arbejdet fra weekenden 

En bestyrelses weekend giver noget andet. Man lærer hinanden at kende og der er tid til at 
have dybe drøftelse som er mere kvalitative og bliver færdiggjort. 

Der er ønske om 2 weekender 

Det er fint at vi var i de samme grupper da opgaven lagde op til dette. 

 

 
 

Orientering  4. Analyse af skole og dagtilbud i det østlige Aalborg - Status  

Ref: Processen er udsat pga af Coruna. Dette skyldes at man ligger stor vægt på 
borgerinddragelse, hvilket coruna forhindre. 

Man regner med at processen kan tages op til efteråret igen. Her vil bestyrelsen blive 
inddraget 

Fællesledelse køre forsat, da det er en del af budgettet. Mellervangskolen er ikke en de af 
denne. 

 

 

 

 

Orientering 4. Økonomi - Status  

Ref: Vi kom ud af 2018-19 budgettet med et underskud på 67.000 kr. Skolen havde et 
underskud på 1,7 millioner her har forvaltningen tilbagebetalt de 1,1 million til etablering 
af J- klasserne. Der er en plan for at nedskrive gælden. 

 

Coruna betyder, at vi ikke har de samme udgifter som ellers.  

Dog er der købt Chromebooks til de kommende 1. klasser. 

Der spares på lejrskoler og kantinen som ikke er åben under Coruna. 

 

 

 



 

Orientering  5. Hvad gør vi med Årsmødet for forældrerådet  

Ref: Udsættes pga af Coruna til efter sommerferien. Kristine udmelder ny dato 

 

Drøftelse 6. status angående ansættelser og mobilitetsugen.    

Ref: Vi mangler at besætte stillinger som bliver slået op.  

Vi har dog fået besat børnehaveklassestillingen, hvor Maiken (tidligere ansat ) har valgt 
Mellervangskolen 

De andre stillinger er slået op eller bliver det løbende. Der er ansættelsessamtaler den 
26/5, kl. 15-18. Susanne deltager i samtalerne fra bestyrelsen.  

 

Der skal flyttes internt rundt på nogle af personalet på Mellervangskolen. Dette kan give 
uro. Med og amr, tillidsrepræsentanterne e inde over. 

   

 
 

Orientering 7 Nyt fra…  

a. Formand 

b. Ledelse Michael ny teknisk service leder er startet. 

i. Personalesituation 

ii. Vi er røget i rød kategori i sygefravær da vi har 
flere som er kommet til uheldigt til skade. Hvis 
vi sortere uheldene fra, vil vi ligge i grøn 
kategori. 

iii.  

iv.  

c. øvrige medlemmer 

 

Ref.:  
 

 

Orientering 8 Evt. Alle 

Ref.:  



 

 

HUSK 9 Mødedatoer for skolebestyrelsen 2019/20 

 

 

 
onsdag d. 29. april kl. 19.00-20.30 
Tirsdag d. 12. maj kl. 17.30-20.00 
Mandag d. 15. juni kl. 17.30-19.00 + efterfølgende spisning 

 
Erindringsliste: 

- Trafikkaos ved DUS 
- Eksterne medlemmer I bestyrelsen 
- Timebevilling 

 
 
Prioriterede temaer for bestyrelsen: 

- Skolens faglige resultater 
- Udeområderne 
- Innovation 
- Økonomi 
- Forældresamarbejde 


