
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
Afholdt onsdag den 4. november 2020 

 
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. Elevråd:  Mathilde, Christine og Kira 

 

Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden. 17.30 

Ref. Dagsorden er godkendt. 

Skolebestyrelsesformanden og skoleleder har vurderet at mødet kan afholdes 
online. 

  

Dialog 2. Nyt fra elevrådet (punkter fra sidste elevrådsmøde) 

-skolegårdsønsker 
-Knage til jakker 8A 
-Spillerum 
-åben kantine 
-seksualundervisning 
-mellemtrin/udskoling ude areal 
-Trappen ved fysik 
 
 

17.35 

Ref.: Ønsker til skolegården: Eleverne ønsker højere net ved målene, da bolden meget 
ofte ryger udenfor banen  

Ønske om bænke i grønnegården 

Tidligere ønske om knage til jakker på 8. årgang er allerede imødekommet   

Spillerum: 7 årgang har ønske om spillerum. Det skal afklares om det er digitalt 
eller ”analogt” rum der efterspørges.  

Åben kantine: Der er ønske om at kantinen kan åbne. KR vil forklare eleverne 
tydeligere, hvorfor kantinen holdes lukket   

Seksualundervisning: Der er ønske om mere seksualundervisning. Og man kunne 
godt tænke sig at det var andre unge/voksne der holdt oplæg om emnet. KR / 
lærerne undersøger muligheder 

Mellemtrin/udskolings udeareal: Der er ønske om en plan over, hvem der har 
boldbanen hvornår i frikvarterne. Mads drøfter med kollegaerne om at være 



 

opmærksom på at planen overholdes. Randi fortæller om at der allerede er taget 
hånd om situationen. 

Trappen ved fysik: 7 årgang oplever at elever fra mellemtrinnet sidder på 
trapperne – det er lidt træls når man skal op og ned ad trapperne.  

 

Dialog - 
beslutning 

3. Økonomi – indkøbsønsker 
-fysik 
-klapborde 
-borde til udskolingen 
 

17.45 

Ref.: En lille sum forsikringspenge er kommet retur grundet en vandskade. Vi kan 
derfor imødekomme et personaleønske om klapborde på gangene. Der vil blive 
indkøbt 12 klapborde.  

Fysik: Der indkøbes redskaber/materialer til fysik, der vil i indkøbet blive lagt 
vægt på materialer ifm. Prøveaflæggelse. Der vil blive overskredet budget ift. 
fysik, da der er tiltrængt behov, hvilket skolebestyrelsen godkender.  

Borde til udskolingen: Møbeludvalgets udskolingslærere har talt med eleverne 
ift. ønsker. TSL er pt. ved at hente tilbud ind.  

 

 

Orientering  4. Covid-19 hos os og den nye procedure 

Den nye procedure i forbindelse med hjemsendelse ved Covid-19 Der er kommet en ny 
procedure når vi sender klasser hjem pga. Covid-19.  Som I kan se, så har I også en rolle som 
MED ind i dette.  Når vi træffer en beslutning om at sende en klasse/årgang hjem, så er det 
ALTID på baggrund af den anbefaling vi får fra Styrelsen af patientsikkerhed (SAP).  

Jeg tænker at inddragelsen (som står i Guide til beslutningsgang) af jer handler om en 
orientering om beslutningen, som er truffet på baggrund af vejledningen fra SAP. 

I proceduren i beslutningstagen står der "Beslutning om iværksættelse af nødundervisning på 
skolen koordineres løbende med MED-udvalget og i skolebestyrelsen." Lige nu koordinerer 
nærmeste leder og det enkelt team selve nødundervisningen, da det er dem som skal stå for 
det. Vi følger de lovmæssige retningslinjer der er for nødundervisningen. Jeg håber at I også 
tænker at det er den bedste løsning.  

Dette er den nye procedure: Guide til beslutningsgang 

I Skoleforvaltningen ligger kompetencen til beslutning om iværksættelse af nødundervisning 
for klasser, årgange eller skoler hos Skolechefen. 

18.00 



 

Skoleleder og nærmeste chef indstiller efter inddragelse af skolens MED-udvalg og 
skolebestyrelsen til Skolechefen, at man ønsker at iværksætte muligheden for midlertidigt 
genoptag af nødundervisningen. 

Procedure i beslutningsgangen 

1. Beslutning om iværksættelse af nødundervisning på skolen drøftes med nærmeste chef. 

2. Beslutning om iværksættelse af nødundervisning på skolen koordineres løbende med MED-
udvalget og i skolebestyrelsen. 

3. Skolechefen skal godkende beslutningen om midlertidigt genoptag af 
nødundervisningen. 
 
4. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal orienteres, når klasser, årgange 
eller skoler hjemsendes. 
 
Processen herfor er følgende:   1. Skoleleder udfylder ”skema ifm. etablering af 
nødundervisning” og sender til skolechef 
2. Skolechef underskriver og sender retur til skoleleder og med arbejdsmiljøkoordinator (line-
skole@aalborg.dk) på cc. 
3. Orientering til STUK varetages af arbejdsmiljøkoordinatoren Ved hjemsendelse af klasser, 
årgange eller skole offentliggøres årsag, omfang og tidsperspektiv på skolens hjemmeside samt 
orientering til berørte forældre på AULA. 

 

Ref.: Kristine informerer om de nye retningslinjer / procedure.  

Ved Covid-19 skal MED og Skolebestyrelse orienteres. KR vil orientere MED og 
Skolebestyrelsen som en skriftlig orientering.  

Dette godkendes af Skolebestyrelsen 

 
 

 5. Procedure for ansættelse af ledere 
 Vi tager forvaltnings procedurer for ansættelse af ledere op på 
næste møde og ser hvad der er af muligheder.  http://www.e-
pages.dk/aalborgkommune/3596/  

 

18.30 

 

Ref.: KR orienterer om baggrunden for ny procedure. 

Revideret procedure for ansættelse af medarbejdere på Mellervangskolen  

Proceduren er i MED til endelig godkendelse.  

Ved samtaler udarbejdes der en ”spiseseddel” til skolebestyrelsen.  

Ved ansættelse af leder (Se link til folder) 

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/3596/
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/3596/


 

Skolebestyrelsesrepræsentanter skal deltage ved ansættelse af skoleledere og 
man skal kunne deltage ved både samtale 1. og 2. 

 
 
 

Dialog  
6. Udeområde – opfølgning  

 

18.45 

Ref.: KR orienterer  

Elevrådet er involveret og repræsentanter fra afdelingerne  

TSL er i dialog med eksterne legepladskonsulenter. Disse udarbejder et visuelt 
design over vores ønskelige lege/udeområder med baggrund i medarbejdernes og 
elevrådets ønsker. Når vi har designet, så skal vores ansøgning afsted. 

Vi er en anelse presset på at vores J-afd. ikke har et konkret pauseområde, derfor 
foregår der en proces i MED ift. udeområde.  

MED har besluttet at J-klassen tildeles Grønnegården som deres udeareal.  

Det betyder at det ryger udeareal fra indskolingen, da det har været indskolingen 
udeområde. 

Der drøftes også I MED om lille del af indskolingseleverne kan være på mooncar-
banen sammen med f.eks. de små i – klasse elever - dette skal også ses i et 
inklusionsfremmende perspektiv.    

Skolebestyrelsesformanden fortæller at Aalborg Portland meget gerne vil 
modtage ansøgning fra skolen.  

Vi skal snarest have tilsendt ansøgning til Portland.  

 

(TSL =Tekniskserviceleder) 

 
 
 

Orientering 7 Nyt fra…  

a. Formand 

b. Ledelse 

i. Personalesituation 

ii.  

19.00 

Alle 



 

c. øvrige medlemmer 

Ref.: Fra formanden:  

Skal til møde i FSR.  

Der har været afholdt møde i Aalborg Øst.   

Fra ledelsen,  

Personale:   

Der er ansat ny lærer til i-klasserne, der er ansat ny teknisk 
servicemedarbejder, der er ansat ny lærer til J-klasserne, der er ansat ny 
tysklærer i udskolingen.  

KR orienterer om sygemeldinger.   

Øvrige medlemmer:   

TR for lærerne: Der vil blive brugt visir på skolen, - altså hvis ansatte gerne vil 
anvende visir så skal der udleveres visir til den ansatte.   

VI skal forberede os på, særligt hvis smittetrykket stiger yderligere, at vi vil få en 
hverdag hvor børnene oplever personaler med visir.  

Enkelte PLC medarbejdere har fået udleveret visir, da de arbejder på tværs og 
har kva. deres vejlederfunktion flere individuelle elevindsatser.   

 

Andet 

Grundet Covid-19 blive vores kirketur aflyst.  Alternativt er det blevet aftalt, at 
præsten kommer på skolen i indskolingen og i i-indskoling. 

Skolefesten vil blive ændret ift. sit tiltænkte format. Et udvalg arbejder på et 
andet set up.   

Fra skolebestyrelsen: Der efterlyses video til forældre som er blevet besluttet 
tidligere. KR og formanden arbejder på sagen.  

Der er ligeledes ønske om at der oprettes en p-plads på kommende dagsordner 
hvor man har mulighed for at skrive punkter på, herunder skal p-pladsen sikre 
at vi får fulgt op på tidligere behandlet punkter.  

 

 

Dialog og 
beslutning 

Punkt kun for forældrevalgte – vi andre logger af… 
 Vores medlemskab af Forældre og skole.  

 



 

 

Ref.: Der er ikke ført referat til dette punkt.  

 
 
 
 
 
Kommende møder: 
 
Hermed datoerne for de kommende møder, møderne er i personalerummet fra 17.30-20.00: 

24. august 
6. oktober 
4. november 
17 december (til klokken 22' med julefrokost) 
18. januar 
5.-6. marts – bestyrelsesweekend 
20. april 
11. maj 
16. juni (til klokken 22 med sommerafslutning) 

 


