
 

Skolebestyrelsesmøde 
mandag den 15. juni 2020, kl. 17.30-19.00 og efterfølgende 

fællesspisning  
(vi får maden fra kantinen) 

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

Dagsorden 
 

Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden.  

Ref.: Godkendt 

  

Orientering 
og 

beslutning 

2. Status på skoleårets planlægning – herunder ønske om afkortelse af 
skoledagen mod timer med to-lærer 

KR 

Ref: Procedure for skoleårets planlægning gennemgået. Proceduren har været til godkendelse  
MED udvalget og blevet godkendt. 

Vi har sagt ja til flere børn i I og J. Dette udfordrer pladsen i  J og I afdelingen og vi har set 
på nye lokaler til at løse dette. Vi arbejder på en kort og lang bane, da vi skal være klar til 
nye børn efter ferien.  

Forvaltning vil via deres konsulenter hjælpe os med den lange bane. 

Lokale plan gennemgået 

Skolen ønsker at vi i næste skole arbejder med to lærer ordningen, hvilket betyder at vi 
mod at sætte ekstra lærer på kan afkorte skoledagen i udskolingen og mellemtrinnet. 

Bestyrelsen godkender. 



 

 

 

Drøftelse 3. Udeområderne – vores videre forløb John 

Ref: Skaterbanen i midtbyen er måske en mulighed for at overtage, da den skal væk. John 
skriver et brev til rådmanden. 

Der laves et legepladsudvalg til at kvalificere hvad vi skal have i vores udeområder. 

Legepladsudvalget skal konkretisere hvad der skal søges om 

 
 

Drøftelse  4. Principperne – videre forløb  John 

Ref: Vi skal i kommende skoleår arbejde os ind i det princip arbejde som vi arbejdede med på 
bestyrelsesweekenden. 

 

 

 

Orientering 5.  status angående ansættelser KR 

Ref: God ramme og stemning til ansættelsessamtalerne  

De ansøgere som er til samtale, giver god feedback på dette. 

Status på ansættelser gennemgået. 

 

 

Drøftelser 6.  Bestyrelsesmøder 2020/2021 KR 

Ref: Ca ti om året med bestyrelsesweekend. 

Ulige uge fortrækkes til bestyrelsesweekenden. Ønske om afholdes sidst i januar 

Bestyrelsesmøderne går på rul mandag til torsdag. 

 

En længere arbejdsaften ønskes i bestyrelsen. I første omgang prøver vi det på en hverdag. 
Aftenen ønsker for at have mulighed for at gå i dybden med specifikt emne. 

Datoerne bliver lagt ud af kristine. 

Iforhold til udarbejdelse af dagsorden finder John forretningsordningen frem  

 



 

 

 

 
 
 

Orientering 7 Nyt fra…  

a. Formand 

b. Ledelse 

i. Personalesituation 

ii.  

c. øvrige medlemmer 

 

Ref.:  
 

 

Orientering 8 Evt. Alle 

Ref.:  

 
 
Erindringsliste: 

- Trafikkaos ved DUS 
- Eksterne medlemmer I bestyrelsen 
- Timebevilling 

 
 
Prioriterede temaer for bestyrelsen: 

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


