
Bestyrelsesmøde                                                       

 
18. februar 2020 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Elever: Emma Hougaard Jepsen (formand elevråd), Mirah Stengaard (næstformand elevråd) 
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (formand), Line 
Vindum Mikkelsen, Tove Zacher, Florence Marie Bedoin. 
Medarbejdere: Karin Nygaard Jensen, Eva Steensen, Søren Langbjerg 
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard 
 
Fraværende:  afbud Ane Søndergaard 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat. 

 
2. Elevernes kvarter  

Eleverne deltager i dette møde 
Talentshowet starter i uge 8, der planlægges en overnatning på skolen for 4-5 og 6 kl. 
Maskotten bliver en bamse med Thors hammer i hånden 
Emma har været fælles elevråd, hvor de har diskuteret muligheden for at hænge nogle plakater op i klasserne, der kan vise, 
hvor meget bevægelse der har været i timerne.  
Der overvejes om at der på årshjulet angives med et E, på de punkter Hvor det giver mening at elevrådet deltager 
 

3. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
Intet  

 
4. Valg af næstformand. Beslutning. 

Vi skal vælge en næstformand for perioden indtil sommer ferien 
Tove Zacher er valgt som næstformand 
 

5. Skolefest. Beslutning 
Evaluering  
6. kl oplevede en kort fest, måske kan de ældste have en længere fest. 
Et ønske om at 3 fra bestyrelsen deltager i planlægningen og samarbejdet med forældrerådene 
 

6. Ny distriktsleder. Orientering og høring 
Chef for Børn og Læring Per Viggo Larsen deltager i dette punkt. 
Per orienterede omkring ansættelsesprocedure og tidsplan for ansættelsen 
På næste bestyrelsesmøde skal der arbejdes med input til stillingsopslag og ønsker til lederprofil 
Bestyrelsen bakker op omkring ideen med gruppe interview med medarbejderne i uge 13 eller 14 
Bestyrelsen vælger hvilket forældrevalgt medlem udover forman, der deltager i ansættelsesudvalg 
 

7. Budget 2020. Bilag 4+5. Orientering og beslutning. 
Der skal overvejes hvordan de 25.000 til madordningen skal bruges, tages op i ny bestyrelse, forslag om et pædagogisk 
måltid for elevern. 
Nedgang i elevtal og besparelser medfører, at skolen er nødt til at reducere i personalestaben. Dette er sket ved at varsle en 
skolepædagog ned i tid, således, at vedkommende fra1. august ikke har timer i skolen.  
Budgettet er godkendt 
 

8. Valg til bestyrelsen. Bilag 1+2. Beslutning 
Der er valg til bestyrelsen i april og forberedelserne skal i gang. 
Beslutning om antal forældrevalgte i bestyrelsen. Vi er 9, men det kan ændres til 7 jf. bilag 2, side 13. 
Fastlæggelse af datoer for valglister, opstillingsmøde m.m. jf. bilag 1 
Information til forældre om hvorvidt nuværende repræsentanter på valg ønsker at genopstille, jf. bilag 1? 
Nedsættelse af valgbestyrelse 
Vi fortsætter med 9 forældrevalgte medlemmer 
Bestyrelsen laver et skriv omkring valg og en opfordring til at deltage i arbejdet i bestyrelsen, Camilla laver et udkast. 
Rasmus, Camilla S, Camilla M vil gerne genopstille. Ane overvejer. Anne Cathrine, Thøger, Line udtræder af bestyrelsen. 
Konstitueret distriktsleder og bestyrelsesformand er valgbestyrelse 
Valg kan være enten 16. april kl. 19 midt i bestyrelsesmødet, eller kl. 19. d. 21 eller 22. april 
Lisbeth laver en ny og mere overskuelig udgave af orienteringen til forældre. 
 

9. Film på hjemmesiden. Høring 
Vi fik før sommerferien lavet en lille film med stillbilleder fra skolens hverdag. Det er en fin film og vi vil gerne bruge den på 
skolens hjemmeside. Filmen vil blive vist på mødet.  
Kan vi bruge filmen og hvad ville det i givet fald kræve? 
Ledelsen tager endelig stilling efter input fra bestyrelsen. 



 
 

10. Kvalitetsrapporter på skoleområdet. Bilag 4+5. Høring.  
FI har behandlet behandlet vedhæftede henvendelse fra KL, angående drøftelse af arbejdet med kvalitetsrapporter på 
skoleområdet. FI udvalget besluttede at sende spørgsmålene fra Kl i høring i skolebestyrelserne.  
Høringssvar skal retur hurtigst muligt. De vil derefter blive behandlet i FI og på baggrund heraf sendes svar til KL.  
Vedhæftet den seneste kvalitetsrapport som ”inspiration”. 
Vi ønsker ikke afgive et høringsvar. 
 

11. Evaluering af anti-mobbestrategi. Bilag 3. Høring og beslutning 
Bestyrelsen vedtog i april en ny anti-mobbestrategi. Samtidig vedtog vi, at den skal evalueres i januar 2020. 
Strategien virker god sammenlignet med andres, men den er måske ikke så synlig ude blandt forældre, elever og personale. 
Kan tages op på et kommende skolemøde, for at sikre at der er kendskab til det forebyggende arbejde. 
 

12. Punkter til kommende møder 
Valg til bestyrelse 
Udarbejdelse af profil for ny distriktsleder og valg af forældrerepræsentant i ansættelsesudvalget. 
Lokal handleplan for fravær 
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula 
Styrkede læreplaner i børnehaven 
Forslag om at arbejde med Klar til læring og de 6 kompetencer fra Syddjurs’ hjemmeside, hvis skole og børnehus vedtager 
at arbejde med dette. (temadrøftelse) 
 

13. Orientering fra: 
- Ledelse: 5 nye elever på skolen, 2 piger flyttet fra 5. kl 
- Formand:  
 

14. Evt.   
Gratis briller: Bestyrelsen har taget stilling til at et tilbud omkring gratis sports briller gennem DGI og profil optik, er så godt 
et tilbud, at vi deler det med forældre, der har børn i aldersgruppen. 

 
Næste møde: Mandag d. 16. marts 2020 
 
Husk også: 
 
Opstillingsmøde: 16. april i forbindelse med bestyrelsesmøde 


