
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag 6. maj 2021 
 

Mødet afholdes i mødelokale 2 
På administrationsgangen, første dør på højre hånd 

 
Kl. 17.30-20.00 

 Spisning og skolebestyrelsesmøde 
 

 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Troels Lund 
Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kasper Szöke Skovgaard, Janus 
Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Anja 
Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
 
Afbud: 
Jonas Odgaard Thomsen 
Niels Christian Mors Snog 
Kim Vogel 
Elevrådsrepræsentanter: Jacob Rostgaard Andersen 6.d, Malthe 
Snerum-Kofoed 8.a 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

Valg af medarbejderrepræsentant er i gang. 
Der skal ansættes en ny kantinemedarbejder. 
5 stillingsopslag ude pt. 

• 2 børnehaveklasselederstillinger 

• 3 lærerstillinger – 2 faste fuldtidsstillinger og 1 
barselsvikariat 

 
Ledelsesteamet har deltaget i læringssamtale med Børn og 
Ungechefen. Der er fokus på faglig udvikling. 
 
Indsatsområder kommende skoleår: 
- Talblindhed (kommunalt indsatsområde) 
-  Mellemformer (forløb med PPR som sparringspartner) 
 
Der er bevågenhed om administrative fællesskaber og 
budgettildelingsmodellen. Det kan have stor betydning hvad 
skolebestyrelserne giver udtryk for. 
 
I forbindelse med kommunalvalget bliver vi peget på som en 



 

 

skole der kan fortælle politikerne om mellemformer. 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
Vi er ved at gøre klar til nye forandringer (alle elever tilbage i 
skole ifm. Corona). Vi håber, at det er ved at være sidste 
gang med forandringer. 
 
Fagfordelingen er i gang. Det er en spændende proces. 
 
Vi er spændt på udfaldet af valget af 
medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. Det er et 
spændende og komplekst arbejde at repræsentere skolen 
bredt i skolebestyrelsen. 
Lærerne er bekymrede for at kunne repræsentere 
undervisningsdelen bredt, hvis det skal ske med én 
lærerrepræsentant. De vil derfor fremsætte forslag via MED-
udvalget om yderligere en medarbejderrepræsentant. 
 
Der afvikles prøver på anderledes vilkår. 
Vi har manglet terminsprøverne til at forberede eleverne. 
Rammesætningen har været en anden. Næste år håber vi at 
kunne vende tilbage til det vi plejer.  
IT-strukturer og hjælpemidler har udfordret denne gang. Det 
er meget uheldigt. 

 
c) Elevrådet  

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde pga. gældende 
retningslinjer. 
 

d) Formanden 
Høringssager er sendt rundt til skolebestyrelsen. Det 
prioriteres som udgangspunkt ikke at udarbejde høringssvar 
denne gang. 

4. Spørgsmål til meddelelser (10 min.)  
18.15-18.25 

Spørgsmål er afklaret. 
 
 

5. Valgfagsudbud 2021/22 (10 min.) 
18.25-18.35 v/KS 

Til orientering og beslutning 
Der er orienteret om skolens valgfagsudbud og det samlede 
valgfagskatalog i samarbejde med ungdomsskolen. 
 
Skolebestyrelsen tilkendegiver, at man bakker op om skolens 
deltagelse i by-dækkende valgfag. 

6. Temadrøftelse: Hvordan sikrer vi et 
fagligt løft af skolens elever (35 min.) 
18.35-19.10 v/NGL 

Til drøftelse 
Hvordan ønsker skolebestyrelsen at understøtte skolens arbejde 
med at løfte alle elever, herunder også de stærke elever? 
 
Punktet er udsat 

7. Evt. (5 min.) 19.10-19.15 Der er ønske om drøftelse af skolehjemsamarbejder – herunder 
skolehjemsamtaler. 

8. Punkter til næste møde (5 min.) 
19.15-19.20 v/NGL 

Til opsummering og drøftelse 
10.06.21: 
 
Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00 – 18.30 



 

 

• Status på økonomien: Kvartalsregnskab 

• Status på 1:1 ordningen 

• Planlægning af kommende skoleår – status 

• Evaluering af årsplan for skolebestyrelsen 2020/21 samt 
udkast til årsplan for 2021/22 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 19.30 – herefter 
sommerhygge 

9. Status på arbejdet i SFO-
forældrerådet (10 min.) 19.20-19.30 
v/HLM 

Til orientering 

Der er orienteret om arbejdet i SFO-forældrerådet. 

10. Rundvisning på skolen efter afslutning 
af RULL-projektet (30 min.) 19.30-
20.00 v/MP 

Rundvisning på skolens arealer 

Mette Purup viste rundt. 

 


