
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
 
 

Dato:12.09.2019 
Tidspunkt: 19.00-21.30 
Mødeleder: TK 
 

Deltagere: Tina Hornbæk Staal, Mads Skou Rasmussen, Bodil 
Lildholdt, Helle Klejs, Thomas Kræmer Schmidt, Louise Juel Broch, 
Luise Lund Østrup, Stine Seir Theilgaard, Troels Ravn-Mikkelsen, 
Linda Nielsen Juhl, Jesper Øgendahl 
Fraværende:  Nette Møller-Nielsen, Rasmus Bøgelund Pedersen 

Forberedelse Læs principperne igennem – forhold dig til, om der skal ændres eller 
rettes. 
 

Dagsorden 
(O) orientering 
(D) drøftelse 
(B) beslutning 

Tid Referat 
  

Formid- 
ling 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) og valg af 
Uden for referat 
skribent 

19:00 Dagsorden godkendt 
Louise skriver uden for referat 

TK 

2.  Elevråd (O) 
 

19:05 Deltager ikke i dette møde elevråd 

3.  Karaktergennemsnit i 
fag ved afgangsprøver 
2018/19 (D) 

19:15 Mads gennemgik karaktererne fra 
afgangsprøverne for skoleåret 18/19. 
Prøvernes resultater gav anledning til en bred 
drøftelse om karakterer, læringssyn, dannelse, 
inklusion. 

Der følges op på afgangsprøvekaraktererne, 
når vi får de helt officielle tal og den 
socioøkonomiske reference. 

Bestyrelsen noterer sig en positiv udvikling i 
prøvekaraktererne i for skoleåret 17/18  

MR/HE 

4.  Kys og kør-kampagne 
(D)  
evaluering 

19:45 Alt i alt en positiv oplevelse. 

Forældre og andre tog positivt imod 
”vagternes” anvisninger og kunne se meningen 
med kampagnen. 

Det lader til, at der har været en effekt af 
kampagnen. 

Kampagnen gentages i uge 45. 

HE 

5.  Høringssvar (D) 19:55 Høringssvar godkendt.  HE/LI 

6.  Pause 20:05   

7.  Planlægning af 
bestyrelsens deltagelse 
i minisamfundsaften 
(D) 

20:20 17- 19: Mads laver en plan med vagter á 20 
min. og rundsender.  

Der serveres kaffe og kage.  Skolen sørger for 
dette. Der laves en planche og en konkurrence. 

TK/MR 



 

Thomas´ kone laver planche. Jesper og Troels 
laver konkurrenceforslag og sender rundt. 

Tina køber præmie. 

8.  Årsmøde 
planlægning (D) 

20:30 Helle tager kontakt til foredragsholder og der 
fastsættes herefter en dato. Punktet tages op 
igen på næste SB-møde 

TK 

9.  Principper (D) 20:40 Principperne blev gennemgået og følgende 
afsnit blev udvalgt til omskrivning: 

 Principper for samarbejde mellem 
skole og hjem 

 Information fra skole til hjem – og fra 
hjem til skole 

 Krisehåndtering 

 Principper for trivsel og inklusion 

 Pædagogisk læringscenter 

 Mulighed for etablering af nye klasser i 
overgangen fra mellemtrinnet til 
udskolingen 

 Lektiehjælp og faglig fordybelse 

 

Ledelsen udarbejder et revideret udkast, som 
rundsendes inden mødet 25/11-19. 

 

TK 

10.  Nyt fra ledelsen (O) 

 Elever og 
personale 

 Skolelørdag d. 
14.3 

21:00 Ledelsen gennemgik ændringer i personalet. 
Skolelørdag bliver d. 14/3-2020 
 

HE/LI/MR 

11.  Evt. (O) 21:15  NM 

12.  Forslag til kommende 
møder 

  Skolevægring 

 Årsmøde 

 Kys og kør – omgang 2 

 Principper (november) 

 


