
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 21/02 2017 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet v. hovedindgangen  

Referent Bent Jørgensen 

Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Ole Tougaard, Peter Olsen, Tanja 
Schaarup, Jeanette Juel Koll, Edita Shabani, Jeanette Præsttofte, Annelene Nietzer, Thomas Henriksen, Bent 
Jørgensen, Birgit Villebro,  
 
Fraværende: Christian Dyrhauge-Klargaard,  Edita Shabani, Tanja Schaarup 
Mødeleder: Jeanette Juel Koll 
 
 

1. 16.30 
Loma – orientering og status 

    Orientering og status på udviklingsprojekt 
    med studietur m.v. v/Rikke Thrane 
    
 

 

Rikke Thrane orienterede og svarede på 

spørgsmål. 

2. 17.00 
Årsmøde med skole-/hjemsamarbejde og Min 
Uddannelse som tema den 27. april 
Drøftelse af forslag fra skoleledelsen 
 
 

Skolebestyrelsen skal afholde årsmøde.  
 

Beslutning:  

 Temaet for aftenen bør ikke være Min 
Uddannelse 

 Årsmødet afholdes torsdag den 8. juni 
 Vi tager op igen på næste møde.  

 

 
3. 17.30 

Ny høring vedr. dialogmøder grundet fejl i 
tidligere fremsendt materiale (Vi kan dog 
genfremsende vores høringssvar). 
 

Vi genfremsender. 

4. 17.45 
Udviklingsplan 
Orientering om proces og mulighed for drøftelse af 
overordnede input fra skolebestyrelsen. 
 

BV orienterede om proces og foreløbigt indhold. 

Input fra skolebestyrelsen(brainstorm): 
 Innovationshold 

 International skole 
 Bæredygtighed – grønt flag 

 Vigtigt med idéer fra lærerne 
Punktet tages op igen på et senere møde. 

 

 
5. 18.15 

Udvalgsbesøget 6. feb. 
Orientering og drøftelse af mødet  
 

BV gennemgik slides fra mødet 

6. 18.30  
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Dialogmøde 
To punkter blev drøftet 

* valgperiodens længde for 
skolebestyrelsesmedlemmer 

* Tværskoleelevråd 

 Projektopgave 
Har fyldt på 9.- og 10. årgang 

 APV-proces 
Opstartes fra 2. marts – anonymt 

spørgeskema anvendes. Processen 

bliver relativt lang, da vi også arbejder 
med skoleårets planlægning netop nu. 

 Henvendelse fra FAA. 
FAA ønskede aktindsigt i emnerne 

vikardækning og kritiske 
henvendelser/klager 
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 Personalesituationen 

Vi har en lærer, der har fået job på sin 

gamle skole. Vi skal ansætte en anden. 
Stillingen er slået op. Den er i 

øjeblikket besat af en vikar. 
Ny lærer er ansat på 7. årgang. 

 
 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

7. 18.50 
Eventuelle punkter til kommende møder + 
aftale mødeleder for næste møde 
 

 Jeanette Juel Koll  
 Punkt: Årsmødet. 

8. 18.55 Evt.  Dagsordensmøde afholdes den 29. marts 
kl. 17.00. 

 


