
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Afholdt d. 24. august 2020, kl. 17.30-20.00 

 
Mødested: hjemme da det er online 
 
Deltagere: Iben Højer Larsen, John Buchholtz Frederiksen, Lars Rasch Børglum, Rasmus Remmer 
Bielidt, Kristian Ole Halkjær, Mads Lassen, Randi Landvad Pedersen, Susanne Damsgaard, 
Christian Tvermoes Bøllund, Claus Hansen, Lars Vilhelmsen og Kristine Klitgaard Mikkelsen. 
Gæst: Elisabeth Heuckendorff 
Elevråd: Deltager ikke   
Afbud: Ingen 

Referat  
 

Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden. 17.30 

Ref.: Ny bestyrelsessammensætning: For medarbejderne deltager Mads og Randi. Ny 
ledelsesrepræsentant sammen med Kristine og Claus er Lars  

 

Dagsorden er godkendt 

  

Dialog 2. Status på Covid-19 situationen 
 

17.35 

Ref.: KR orienterer om hvilken proces der gik i gang ved Smitte af covid-19 på 2. årgang 

Viceskolechef fra forvaltningen ankom på skolen og guidede os - dette i samarbejde med 
styrelsen for patientsikkerhed  

2 årgang: hele årgangen blev hjemsendt og personalet på 2 årgang blev hjemsendt.  

Om mandagen fik vi besked om at en elev fra 8 årgang var smittet så proceduren blev 
indledt igen med guidning fra viceskolechefen i samarbejde med styrelsen for 
patientsikkerhed  

8 årgang: årgangen blev sendt hjem og personalet på årgangen 

Personalet blev orienteret. Informationer kom på aula, men ledelsen kontaktede også 
forældrene på årgangen telefonisk for at orientere om situationen.  

Status. Elever og personale på 2 og 8 årgangen er testet. Alle prøverne er negative.  

Stor ros til personale, forældre og skolebestyrelsen for håndteringen  



 

På skolen har vi valgt at køre efter et forsigtighedsprincip, så vi forsøger at undgå kryds af 
børn via forskellige tiltag f.eks., har vi i denne uge lukket kantine og vi har øget 
rengøringen.   

Supplerende fra skolebestyrelsen:  

Oplevelse af hurtig kommunikation - det er håndteret flot.  

En lille obs.: der er skrevet ud at det er en god ide at blive på testet anden gang. Her er 
der et ønske om mere klarhed i kommunikationen. Er det et ønske eller er det et krav?  

Lidt uklart om søskende kunne komme i skole.  

 

 

Dialog 3. Trivselsmålingen – planen for processen – oplæg ved Elisabeth 
 

17.50 

Ref.: Skolesocialrådgiver Elisabeth Heuckendorff orienterer om trivselsmålingen med nedslag 
ift.:  

0 – 3 klasse: (både almen og specialklasserne)  

Overordnet:   

Oplevelse af at være alene og ensomhed  

Der er forskel på hvad pigerne og drengene siger  

Pigerne: Bekymret for at bliver grinet ad.  

Drengene: keder sig og tendens til koncentrationsproblemer 

Meget glade for lærerne  

Vi skal have arbejdet med medbestemmelse  

Oplevelse af at lærerne er gode til at hjælp  

4 – 9 klasse: (både almen og specialklasserne)  

Overordnet:  

Der skal arbejdes med tryghed og tilhørsforhold  

Der skal arbejdes med klasseledelse ift. ro og orden   

Der skal arbejdes med medbestemmelse  

 

Proces.  

Elisabeth orienterer om arbejdet med trivselsmålingen på årgangen.  

Der afholdes årgangsteammøder hvor der arbejdes med i årganges resultater. 



 

Eleverne inddrages i arbejdet via proces i klasserne 

Elevrådet skal også inddrages i arbejdet. 

 

Fra Skolebestyrelsen: 

Spørgsmål til Medbestemmelse. Er det et problem?  

Vi vil gerne være tydeligere når vi arbejder med medbestemmelse. Vi vil øve os i at 
italesætte medbestemmelsen når den udspiller sig i klasselokalet 

Spørgsmål til utryghed.  

Hvis man er utryg så går det udover ens læring. Vi vil gerne have et særligt fokus på 
indskolingen. Det er vigtigt at eleverne oplever sig trygge. Vi vil arbejde med baretnets 
stemme og elevsamtaler – kontinuerligt.   

Spørgsmål til præsentation til forældre.  

Handleplan på årgangen deles med forældre. Hvad er det vi vil arbejde med og hvordan 
vil vi gøre det. Det vil være en god ide på et forældremøde hvor der kan være dialog.  

Tak for deltagelse til Elisabeth  

 

 

   

Der er udsendt bilag til punktet  

 
 

Dialog 3Hvad gør vi med forældrearrangementet – forældrerådene. Skal vi udsætte 
eller gennemføre? 
 

18.20 

Ref.: Skolebestyrelsen beslutter at udskyde.  

Det besluttes at John og KR udarbejder en video. 

Der kan arrangeres et online møde med forældrerådene.  

 

Orientering  4. Hvad kommer til at fylde i det kommende skoleår – Kristine fortæller  18.30 

Ref.: Kristine orienterer om det kommende skoleår. 

I sommerferien er der kommet linoleum på udvalgte gulve, skiftet vinduer forskellige 
stede, reparationer mv.   

Orientering om personalesituationen op til sommerferien 



 

Ingen hærværk i sommerferien  

September måned vil der være sekretærhjælp fra en skole fra klyngen  

Projektansættelser frem til årsskiftet (midler fra forvaltningen)  

17-18 nye medarbejdere (Stort arbejde med on-boarding …) 

Mulig ny organisering i ledelsesteamet (Forvaltningssparring) 

Specialafdelingen vokser – både I og J vokser. 

 

 

Drømme fra en skoleleder på den korte og den lange bane.  

Der er udsendt bilag til punktet  

 

Skolens inklusionsgrundlag er undervejs og vil være klar ved årsskiftet. > Det er vores 
pædagogiske grundlag og der skal bruges meget tid på implementering og forankring af 
børnesyn, ressourcetilgang og mindset.   

Skolen er udtaget af STUK men udelukkende fordi der er bekymring for at vi ”falder 
tilbage” > resultater fra prøver > 9. klasse matematik og fraværsprocent udløser 
bekymringen fra Ministeriet. Forvaltningen og ministeriet holder møde herefter bliver vi 
inddraget.  

Vores kommende projektansættelse vil have fokus på forebyggende fravær – hands-on.   

 

Spørgsmål fra SB. 

Matematikresultater.  

Ved matematikvejleder: Ifm. tilsynet forsøgte vi at kortlægge og udforske alt 
datamaterialet. Vi sammenlignede os med andre skoler med samme elevsammensætning 
med vi kunne ikke finde noget konkret.  

Vi besluttede at sætte fokus på fagteams ift. matematik (og dansk) Fagteams arbejdet 
forsætter og vi skruer op for systematikken herunder opstart af justeret 
læringskonferencer. 

Fravær.  

Det bliver interessant at følge arbejdet med fravær ift. projektansættelsen, velvidende at 
det er en kort ansættelse.   

Skoleintra havde en sms-funktion som vi har mistet med aula  

 

Orientering 5. Hvilke områder ønsker vi prioriteret som bestyrelse i det 
kommende år? 

18.50 



 

Erindringsliste: 

- Trafikkaos ved DUS 
- Eksterne medlemmer I bestyrelsen 
- Timebevilling 

 
 
Prioriterede temaer for bestyrelsen: 

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

 

Ref.: KR fortæller om hvordan de ovenstående punkter har været behandlet på 
skolebestyrelsesmøderne.  

Følgende punkter ønskes prioriteres:  

Trivselsmåling og tilbageløb ift. handleplaner. 

STUK/tilsyn – tilbageløb ift. faglige resultater og arbejdet med fravær.  

Trafik  

Obs. Trafiksituationen ved skolen – gå ind på Aalborg kommunes hjemmeside > sikker 
skolevej og gøre opmærksomhed på problematikken ift. Frøstrupvej. Punktet kan også 
tages med på forældremøderne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering 5. Nyt fra…  

a. Formand 

b. Ledelse 

i. Personalesituation 

ii.  

c. øvrige medlemmer 

20.20 

Alle 



 

Ref.: Fra formanden: forsøgt at få en skaterbane til skolen, men skaterbanen kan desværre 
ikke flyttes, men John forsøger endnu en gang.  

Ledelsen: Refererer til indflyvningen ved dette møde. Corona fokus fylder rigtigt meget. 
Der arbejdes på personalesituationen.  

Øvrige medlemmer: Ros til KR for gode og synlige videoer. Det medie kan noget særligt. 
Oplevelse af at skolelederen er tæt på.  

Referat fra sidste møde er ikke udsendt.  

Ordblindhed eller andre forhold. Der mangler fokus på overgangsarbejde på skolen! 
Eksempel italesættes.    

Hvad gør vi med elever hvis de for et epileptisk anfald? Medarbejderne har for 2 år siden 
været på 1. hjælps kursus. Drøftes i AMG.  
 

 

 

Orientering 6. Evt. Alle 

Ref.: Skolebestyrelsen deltager ved følgende samtaler: 

Tirsdag: Kristian (skolesekretær)  

Onsdag: John (tysklærer) 

Fredag: Iben (Projektstillinger)  

 

   

 


