
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 17.30-20.00 

 
Mødet bliver online 

 
https://meet.google.com/eyq-njao-spz?authuser=0&hs=122  

 
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. 
 
Elevråd:  Mathilde, Christine og Kira 
 
Afbud: Iben Højer Larsen, Kira 

Dagsorden 
 

Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden. 17.30 

Ref.: Godkendt. 

  

Dialog 2. Nyt fra elevrådet 
 

17.35 

Ref: Elevrådet: Der har været forskellige støjproblematikker fra bl.a. rør. Disse udfordringer er 
løst nu. 

Der har været streamet fra valget til unge byrådet med forskellige workshops. Mads fra 
Mellervangskolen har fået tilstrækkelig stemmer til at blive valgt ind i ungebyrådet. 

Kristine hjælper elevråds repræsentanterne hvilke punkter de vil have på til hvert 
bestyrelsesmøde. 

 

 

Dialog - 
beslutning 

3. Principper fra skolebestyrelsesweekend til endelig godkendelse: 
-Lejrskole og hyttetur 
-Skolehjemsamarbejdet 
-Åben Skole 

17.45 

https://meet.google.com/eyq-njao-spz?authuser=0&hs=122


 

-Lektier og faglig fordybelse 
-holddannelse 
-motion og bevægelse 

Inden mødet læses principperne igennem. På mødet kan man komme med 
ønsker til rettelser, tilføjelser og/eller godkendelse af princip. Vi tager et 
princip ad gangen. 
 

Ref: Skabelonerne og udformningen skal være ens. 

 

Lejrskole og hytteture: Godkendt og vedtaget. 

 

Skolehjemsamtale: Godkendt og vedtaget. 

Den åbne skole: . Ændringer (brobygning i 8. klasse og erhverspraktik i 9. klasse. 

Der mangler en beskrivelse af hvilke muligheder der er i I og J klasserne og sendes  
derefter ud til bestyrelsen til godkendelse. 

Lektier og faglig fordybelse: Godkendt og vedtaget. 

 

Holddannelse: Godkendt og vedtaget. 

 

Motion og bevægelse: Godkendt og vedtaget. 

 

 
 

Dialog 4. Skolens inklusionsgrund, værdier og regelsæt 

Fremlæggelse af tekstindhold til skolens værdier i inklusionsgrundlaget samt 
tanker om opbygning og det videre arbejde – HP deltager på denne del. 

Inden mødet læses bilag igennem 
 

18.30 

HP og LV 

Ref: Inklusionsgrundlag er en opgave som alle skoler i Aalborg kommune skal lave. 

Det vedhæftede inklusionsgrundlag er et udkast som ønskes godkendt i SB. 

Gennemgang af inklusionsgrundlaget. 

Præsentation af mind map. Pædagogisk tilgang og mind set og fælles sprog: 

Ingen kommentarer 



 

 

Børnesyn: 

Ingen kommentarer.  

 

Forældresamarbejde: forældre gør en forskel 

Ingen kommentarer 

Ændring ved et andet ord 

 

Barnets/den unge stemme: 

Ingen kommentarer 

 

Elevsamtaler: 

Hvad med tilbagemeldingen til forældre 

Hvor ofte skal der være elevsamtale 

 Hvad med ressourcerne til elevsamtaler? 

Skal dette beskrives? 

 

Inklusions grundlaget støtter SB op om. 

 

 

Inklusionsgrundlaget er godkendt 

 

 

 

Dialog og 
beslutning 

5. Vores medlemskab af Forældre og skole – får vi noget for pengene? 19.15 
 Kristian 
(og John) 

Ref: Kristian Halkjær har bedt om at få sat punktet på. 

Kristian H orienterer om foreningen forældre og skole. 

Kristian spørger bestyrelsen om vi bruger pengene rigtigt ved vores medlemskabs af 
foreningen. (Der er oplyses at der  har været afholdt 2 kurser i løbet af året) 

 



 

John er kommet med i bestyrelsen og er usikker på om hvad foreningen kan, da de er i sin 
spæde start. 

 

Forslag: forældrene mødes og vil drøfte medlemskabet i forening. John inviterer. 

 

 

 
 

Dialog  6. Alle ansættelserne - hvordan opleves dette set fra jeres stol?  
Procedure for ansættelse er på dagsordenen til kommende MED-
møde, vi påtænker at der skal stå ”forældrerepræsentanter fra 
skolebestyrelsen max 2”. 

 

19.25 

Ref: Ny procedurer for ansættelsessamtaler har været på MED møde. Kristine orienterer. 

Bestyrelsen bedes forholde sig til den del af proceduren som omhandler antal af 
forældrerepræsentanter. 

Ved ansættelse af personale er det fint med max 2 stks medlemmer fra SB. 

 

Ved ansættelse af afdelingsledere og skoleleder ønskes der mulighed for at deltage mere 
end 2 stk. 

Vi tager forvaltnings procedurer far ansættelse af ledere op på næste møde og ser hvad 
der er af muligheder. 

 

 

 

 

 

Orientering  
7. Udeområde – opfølgning – kommunalt budget 

 

19.35 

Ref: Der er kommet legeplads på kommunebudgettet til kommunes ca 50 skoler. Der er afsat 
1,5 mill og 3 mill fremadrettet pr år. 

 

 



 

 

John har talt med Portland ang legeplads. Hvilket der arbejdes videre med. 

John skriver ansøgninger til Portland og Siemens og vil lave video af vores udeområdet og 
af ny moderne legeplads i Vodskov. 

. 

 

Hvad tænker elevrådet om legeområdet 

Christian T mødes med AKK bygning og tager vores udeområder  op her. 

 

 

 

Orientering  8. Kort om arbejdet i I-klasserne og vores proces 

 

19.45 

LV 

Ref: LV orienterer. 

 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering 9 Nyt fra…  

a.  

19.55 

Alle 

Ref.: a.  Formand laver fælles svar til politikkerne omkring besparelsen på 

DSA området fra de berørte skole – herunder Mellervang 

b. Ledelse 

i. Personalesituation: stadig ansættelsessamtaler  



 

ii.  

iii. Sine er startetop på kontoret  

iv. Takeaway i kantienen kører fint. 

v. Der afholdes ikke julefrokost i SB pga Covid -19 

vi.  

vii. øvrige medlemmer: der lykkes ikke at få lavet elevråd i 
I -klasserne 

 
 

 

 
 
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 kokken 22'ish med julefrokost) 
18. januar 
5.-6. marts – bestyrelsesweekend 
20. april 
11. maj 
16. juni (til kokken 22'ish med sommerafslutning) 

 


