
Bestyrelsesmøde                                                            

 
6. juni 2019 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Elever: Sofie Baltzer Brinch (næstformand elevråd), Selma Finnemann Ismail (formand elevråd) 
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (næstformand), Line 
Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff (formand), Tove Zacher, Florence Marie Bedoin (suppleant) 
Medarbejdere: Mona Vinther, Eva Steensen, Søren Langbjerg 
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard 
 
Hanne Bloch, læsevejleder, deltager under punkt 3, fraværende 
 
Fraværende: Anne Cathrine Viuff, Thøger Terp, Eva Stensen, Rasmus Hansen 
Mødeleder: Camilla Mehl 
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat. 

 
2. Elevernes kvarter  

Pengene fra ungerigsdagen, 7000 k., skal gå til udsmykning, graffiti o.l. Udsmykningen af den blå pavillon er færdig, og 
udsmykningen af skuret ved multirummet er på vej.  
Elevrådet har arrangeret talentshow, som gik rigtig godt. Fodboldturnering er lige blevet afviklet med 6 hold med 11børn fra 
spirer til 6. klasse på hvert hold. Børnene stod igen for kampplaner og dommere. Turneringen gik godt. 
 

3. Evaluering i Thorsager Skole og Børnehus. Orientering 
Orientering om handleplaner, resultater og indsatsområder. Hvordan vi arbejder med de nationale test i Thorsager Skole og 
Børnehus.  
Byrådet har besluttet, at forvaltningen skal indsende en ansøgning til undervisningsministeriet om, at  Syddjurs Kommune 
skal fritages for at foretage nationale test. Hanne Bloch var derfor fraværende. 
Lisbeth orienterede om,  hvordan skolen indtil nu har arbejdet med de nationale test og resultater. 
Bestyrelsen føler sig trygge ved den måde skolen hidtil har arbejdet med test, f.eks. at de aldrig står alene, at der arbejdes 
med fokus på progression for alle elever. Forslag om, at der orienteres om dette  på skolens hjemmeside 
 

4. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
- herunder nyt fra arbejdsgruppen vedr. indretning: Studiebesøg, fonde. 
Der har været kontakt til rum og læring, de har tid i 2020 og dette er ikke realistisk.  
Camilla har været i kontakt med Lone Lings, som arbejder med indretning i daginstitutioner, hun har realistiske priser. Hun 
har arbejdet med indretning og lavet projekter sammen med VIA. Projektet hedder RUL. Lone vil gerne kontaktes omkring 
hvad vi tænker og ud fra det kan hun måske beskrive, hvad vi kan arbejde med. Hun har også tidligere projektarbejder i 
institutioner, vi kan besøge. Camilla undersøger institutioner, vi kan besøge. 
 

5. Kalender for bestyrelsen i kommende skoleår. Beslutning 
Følgende datoer for bestyrelsesmøder foreslået: 
28/8 – 30/9 – 29/10 – 28/11 – 8/1 – 18/2 – 16/3 – 16/4 – 18/5 – 16/6 
Vedtaget 
 

6. Budget 2020. Bilag eftersendes 4. juni. Beslutning 
29. maj præsenteres byrådet for konsulentfirmaet Implements budgetanalyse vedr. budget 2020. FI-udvalget vil 4. juni 
identificere temaer og dialogspørgsmål, som vi skal drøfte inden dialogmødet 11. juni, evt. udarbejde høringssvar. 
Kommunen skal spare 3o mil. inden 2020, bl.a. pga. den demografiske udvikling i kommunen 
Bestyrelsen drøftede, hvad der er vigtig for os at tage med til dialogmøderne. 
Tove og Line deltager i skoledialogmødet 
Ane deltager i dagtilbuddialogmødet. 

 
7. Punkter til kommende møder 

Ledelses- og trivselsevaluering. August, eller september 
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula 
Styrkede læreplaner i børnehaven 

Revidere sorgplan 
 

8. Orientering fra: 
- Ledelse: Der er sat højt håndtag på døren ind til garderoben og den vil fremover være lukket, når børnehuset er på 
legepladsen. 
Line Møller har opsagt sin stilling. Der nedsættes ansættelsesudvalg og stillingen opslås hurtigst muligt. 



- Formand: Intet 
 

9. Evt.  
Intet. 
 

 
Sommerafslutning 
 
 
Næste møde: Onsdag d. 28. august 2019 
 
Husk også: 
 
Dialogmøder skole:  
11. juni 16:30-18:30. Dette møde erstatter tidligere Skoleforum. Alle medlemmer er inviteret. 
5. november 16:30-18:30 
 
Dialogmøde dagtilbud:  
20. juni 16:30-18:30 
1. oktober 16:30-18:30 

Byrådet har besluttet, at forvaltningen skal indsende en ansøgning til undervisningsministeriet om, at Syddjurs Kommune 
skal fritages for at foretage nationale test. Hanne Bloch var derfor fraværende. 
Lisbeth orienterede om, hvordan skolen indtil nu har arbejdet med de nationale test og resultater. 

Bestyrelsen føler sig trygge ved den måde skolen hidtil har arbejdet med test, f.eks. at de aldrig står alene, at der arbejdes 
med fokus på progression. 
 


