
Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden tirsdag den 23/4 2019 kl. 16.30-19 på 10. klassecenteret Gyldenbjergsvej 31  

Referent Birgit Villebro 

 

 

Deltagere:  
Tanja Schaarup, Anne Thrysøe, Anders Greve, Peter Olsen, Pia Buchhave Søgaard, Annelene Nietzer, Birgit Villebro 2  
Suppleanter: Louise Knudsen, Benedicte Juliane Aakirke, Ulrik Kirkely, Kristina Ovens, 

 
Fraværende: Gitte Storm, Liva Andersen, Marie Schrøder, Louise Mirschbak, Mie Burchardt, Bent Jørgensen  
Mødeleder: Annelene Nietzer 
 
 

1. 16.30 
Orientering om 10. klassecenteret 
Oplæg v. Charlotte Løkke 
 
 

 
Charlotte Løkke orienterede om vores 10.klassetilbud.  

2. 16.50 
Udviklingsplan 
Mål: Orientering, drøftelse og beslutning 
Se bilag 
 

Udviklingsplanen planen blev vedtaget.  
 

3. 17.20 
Skoleårets planlægning 
Mål: Orientering, drøftelse og beslutning 
a) Principper vedr. teamdannelse 

se bilag 
b) § 16b dagsstruktur 

Ledelsen anbefaler at skoledagen 
afkortes med to timer/uge fra 7.- til 9. 
årgang (se bilag) 

c) Timefordeling 2019/2020 
Se bilag 
 
 
 

a) Principperne vedr. teamsamarbejde blev 

vedtaget. 
Bestyrelsen ønsker samtidig, at vi skærper 

opmærksomheden på at dele de bedste ideer 
på tværs af storteam. Dette sættes på 
dagsordenen på udviklingsmødet i jan-feb.  

b) Dagsstrukturen blev vedtaget. 
c) Timefordelingsplanen blev vedtaget 

4. 17.55 Spisning  

5. 18.05 
Uddannelsespolitik 
Mål: Høringssvar 
Se bilag 
 

Skolebestyrelsen tager uddannelsespolitikken til 
efterretning og ser frem til, at alle parter bidrager til, at 
de gode intentioner kan omsættes i praksis på trods af 

økonomiske udfordringer. 

6. 18.20 
Ledelsesorganisering 
Mål: Orientering. 
 

 
BV orienterede om, at det er besluttet at gå fra 5 til 4 
lederstillinger. Det betyder en ændring i 
ledelsesstrukturen, der indebærer, at to ledere deles 
om alle opgaver vedr. elevsager og at de øvrige to 

ledere deles om personaleledelse. Det betyder 
endvidere, at den sekretær, der var varslet ned i tid, er 
genansat på fuld tid og fortsat skal sørge for 
vikardækningsopgaven. 
  
BV orienterede endvidere om, at afdelingsleder Birgitte 

Sørensen har fået skolelederjob og opsagt sin stilling 
med udgangen af april. På den baggrund opslås en 
stilling m.h.p at få hendes afløser ansat til 1/8. BV 
præsenterede tidsplan og stillingsopslag. Den samlede 
bestyrelse (ekskl. Elevrepræsentanter) udgør 

ansættelsesudvalg sammen med ledelsesteamet og kan 
indstille til BV, hvem der skal ansættes.  

Alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer bedes derfor 
skrive til BV, om de kan deltage på de pågældende 
tidspunkter.  
Ansættelsesproceduren foregår via den elektroniske 
platform Emplynet samt ved møder jf. den fremsendte 
tidsplan.  
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7. 18.30 
Forslag til punkter til kommende møder. 
Mødeleder de næste to møder:  
Mål: Drøftelse. 
 

 

Årsmøde 13/6 (Tanja fremsender oplæg/beretning klar 
til 6/6) 
Åben skole (ANN laver oplæg).  
Badning efter idræt (Tanja) ikke 6/6 
Afbud til næste møde: Tanja,  

Mødeleder: Anders  
 
8. 18.40 

Meddelelser/orientering 

 

 Formand   

 Skoleledelse Faglokaleudfordring 
Sundhedsdage 7. årgang 
Udsmykningsprojekt 8.årgang 

Sportsklasseoptag 
Forårskoncert 

Intromøde for nye elever 7. årgang 
Skolefodboldfinale 25/4 –hele skolen tager 
afsted og bakker op 
AULA bliver nyt kommunikations- og 
informationsværktøj 1/8 og afløser skoleintra 

  
 Øvr. Forældrerep.   

 Medarbejdere  

 Elever   

Evt. Dialogmøde 14/5 kl. 17-19 på Byhaveskolen. 
Deltagere: Anne, Anders (17.30) 

 
 

 
 
 
 

Tirsdag den 12/3 
16.30-19 

Budget, timefordelingsplan 
Dialogmødet den 18. februar  

ferieplan (mail fra Tina B),  
kriterier for klassesammenlægning 

 
 

 

Tirsdag den 23/4 
16.30-19 

Udviklingsplan 
Teamdannelse 

§16b 
Timefordeling 

Uddannelsespolitik 
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Torsdag den 6/6 
17-19.30 (20.30) 

*spisning 19.30-20.30 

Årsmøde 
Skoleårets planlægning  

Åben skole (oplæg fra ANN) 

Værdiregelsæt 
 

Torsdag den 13/6 
16-18 

*(årsmøde i f.b.m. 
Nymarkfestival) 
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Bilag til punkt 7: 

Principper vedr. åben skole- samarbejde og partnerskaber 

Skolen ønsker at fremme samarbejde med eksterne parter for at understøtte 

 elevernes udvikling af indsigt i verden uden for folkeskolen 

 elevernes oplevelse af autentiske læremiljøer og mening med at lære 

Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. 
Aktiviteterne skal bidrage til at øge elevernes læring, trivsel og motivation. 

Samarbejdet med eksterne parter skal altid aftales på forhånd, så der mellem parterne er klarhed om følgende 
punkter: 

 (Lærings)mål  

tidsmæssig udstrækning og placering 

 deltagernes ansvars- og opgavefordeling 

 evt. økonomi 

 evt. juridiske forhold f.eks. vedr. børneattest m.v. 

 Evaluering 

Hvert team er ansvarligt for, at alle elever min. 3 gange årligt deltager i åben-skole-aktiviteter 

Teamene understøttes i dette arbejde, ved at skolens læringscenter opretter og ajourfører en database over 
skolens samarbejdspartnere og skolens koordinatorer/kontaktpersoner inden for hvert felt. 

Lovgrundlag: 
Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, 
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de 
kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af 

folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål 
og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. 

Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved 
kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og 
obligatoriske emner og understøttende undervisning. 

 


