
Skolebestyrelsesmøde   
Referat torsdag den 21/06 2018 kl. 16.30-18.30 i mødelokalet ved hovedindgangen. Fra kl. 18.30 

spisning med den nye bestyrelse. 

 

Referent Bent Jørgensen 

 
Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Peter Olsen, Tanja Schaarup, Jeanette Juel  
Koll, Annelene Nietzer, Erla Ingvarsdóttir, Tugba Øzdemir, Gitte Storm Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Benedikte 
Aakirke, Mira Longhi 9. D, Marie Schrøder 8. C. 
Fraværende:   Mira,  
Mødeleder: Jeanette 
 
 
 

1. 16.30 
Skoleårets planlægning 
 
 

BV orienterede ved hjælp af PowerPoint. 

 
 

2. 17.00 

Alkoholanbefaling 
o/d/b 
Se bilag 
 

 

Drøftet og godkendt. 

3. 17.15  
Forslag til ferieplanændring 2018 2019.  
o/d/b 
Fredag den 28. juni 2019 flyttes til fredag den 
21. december 2018 for eleverne. 
 
 

Drøftet. 
5 stemmer for flytning – 4 stemmer imod.  
Beslutning: Vi flytter dagen fra 28. juni til 21. 
december. 
Marie, elevrepræsentant, stemte imod flytning af 
dagen fra 28. juni til 21. december. 

4. 17.25 
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 
2016 2018 
 

Udsagn: 
 Rigtig mange gode drøftelser 
 For meget information fremfor drøftelser. 

Informationerne kunne udsendes skriftligt 
inden mødet. 
Information er dog stadig vigtigt. 
Der er blevet lyttet til eleverne. 
 

 Prøv at sætte flere diskussionspunkter på 
dagsordenerne. 

 Man får indblik i måden skolen fungerer 
på. 

 Dialogmøderne er gode – med rigtig gode 
emner. 

 Gør mere ud af ”Emner til senere 
bestyrelsesmøder” 

 Rigtig godt med besøg af lærere med - 
bestemte funktioner på møderne – 
selvfølgelig skal emnerne have betydning 
for bestyrelsens beslutninger. 

 Vi har gjort en forskel på flere områder – 
principper, budget, buskørsel, 
mobiltelefonbrug. 

 
 

5. 17.45 
Overlevering fra gammel til ny bestyrelse 
Hvilke punkter er vigtige at få overleveret? 
Husk dato for første møde i august. Forslag: 
16. aug. Kl. 17.00 
 

 Orienter om hvilke punkter 
skolebestyrelsen har indflydelse på. 
Vigtigt med en god introduktion til 
arbejdet. 

 Vigtig med a4-oversigt over 
indflydelsespunkter 

 Drøft hvordan I/vi kan øge 
elevindflydelsen. 

 Sæt et pænt beløb af til årgangsfester i 
budgettet. 

 Vær meget opmærksomme omkring 
ferieplanlægning fremadrettet – udtalelser 
til ferieplaner, der er sendt til høring. 

 Arbejd som skolebestyrelse med punktet: 
Hvordan kan vi øge forældreinddragelsen. 

 Arbejd med Åben Skole. 
 God idé med skiftende mødeledere. 
  
 
 

6. 18.15  
Meddelelser/orientering 
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 Formand  Intet 

 Skoleledelse Netop nu: 
 Trivselsundersøgelse er gennemført på 

skolen. 
 Skoleårets planlægning fylder netop nu – 

tilsvarende fylder afgangsprøve 
 Udsmykningsprojekt i gang i science-

området. 
 Dimission på næste tirsdag og onsdag 
  

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Biprojektet har været på forsiden 
af Amtsavisen – sæt på 
skoleporten. 
 

 Elever  Fra elevrådsmøde: 
Næste år vil vi gerne have drøftet 
elevplaner i Skolebestyrelsen. 

 Vi burde forbedre vores 
hjemmeside. 

 Vi skal være bedre til at brande 
skolen. 

7. 18.25 
Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

  
 
Udsættes. 

8. 18.28 
Eventuelt 
 

Intet. 

 
 
  


