
Skolebestyrelsesmøde 

Referat tirsdag den 22. maj 2012 kl. 18.00 – 19.00  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila, Michael, Anette, Klaus, Thomas, Johanne, Thor, Bent, Birgit,  
Fraværende: Laila, Anette, Michael, Klaus, Johanne, Thor,  Mødeleder: Kim 
 

1. Underskrivning af referat fra 26. april Skrives under på næste møde. 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 Orientering om henvendelse fra pressen til 
formanden om den verserende sag vedr. 2 af 
skolens elever. Formanden havde udtalt: ”Der 
er taget hånd om ”sagen” af ledelsen, og den 
er i trygge hænder.” KC fortalte, at journalisten 
havde spurgt til, hvilke forældrehenvendelser 
der havde været.  
Dette gav anledning til en snak om reaktioner 
fra forældre i samme forbindelse. Ingen havde 
hørt om utryghed i forældrekredsen. 
De forældre, der har drøftet den verserende 
sag med enkelte skolebestyrelsesmedlemmer, 
har nævnt pressens voldsomme dækning af 
sagen som et stort problem. Derudover har der 
ikke været nogen henvendelser. 
BJ/BV og TL informerede om, at der har været 
dialog om forløbet og informationsniveauet 
mellem ledelse og medarbejdere. 

 Der er dialogmøde den 23/5 med følgende 
dagsorden: 
Idrætsskoler 
Måltidspolitikken 
Råderum for det fælles skolevæsen 
Helhedsskolen. 
 
 

 Skoleledelse 
 

Der har været en henvendelse fra pressen vedr. to cykelstyrt 
blandt elever fra to besøgende skoler fra Island og Finland. BV 
har orienteret om såvel uheld som det samlede program for 
arrangementet. 
Aktuelle aktiviteter på skolen 

 Filmaftener for elever og forældre på 8. årgang 
 Caféaften som nyt forældrearrangement i blok 

C 
 Skoleårets planlægning i personale og ledelse – 

der arbejdes på at udmønte de nye principper i 
videst muligt omfang. 
 

 Medarbejdere Skoleårets planlægning gennemføres i øjeblikket. Enighed i 
personalet om at der er gode muligheder i den nye struktur, hvor 
klasserne samles i to team på hver årgang. 
 

 Øvrige forældrevalgte 

 
 

- 

 Elever - 

3. Ansættelse af afdelingsleder 
Planlægning af ansættelsesprocedure. 
BV fremlægger forslag til 
stillingsopslag, jobprofil og tidsplan. 
 
 

BV fremlagde baggrund for prioritering af en udvidelse af 
ledelsesteamet. BV fremlagde udkast til stillingsopslag for en 
ekstra afdelingsleder på skolen, samt for en tidsplan for 
ansættelsesproceduren. Der blev foretaget mindre ændringer i 
opslaget, og bestyrelsen vedtog flg.procedure: 
ANSÆTTELSESUDVALG:  
skolebestyrelsens forældrevalgte suppleret af 1 rep. for det 
administrative personale samt skolens ledelsesteam 
TIDSPLAN 
23/5 Internt opslag 
30/5 Ansøgningsfrist internt opslag 
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30/5  kl. 12 Ansættelsesudvalgsmøde (beslutning vedr. 
                       evt. eksternt opslag) 
19/6 Ansættelsessamtale internt opslag 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
30/5  Evt. eksternt opslag 
20/6 Ansøgningsfrist  
21/6  Ansættelsesudvalgsmøde (læsning og 
                       udvælgelse) 
25/6 Ansættelsessamtale 
28/6  Evt. ekstra samtale 
1/8  Tiltrædelse 
 

4. Eventuelt - 

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering,mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,  UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse, blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

13/3 UP, IT-strategi, budget 

18/4 U-plan: inklusion/differentiering, struktur, evaluering årsmøde, principper for timefordeling, 

26/4 Evaluering af årsmøde, fællesarrangementer: introduktion af 7. årgang, dimission m.m. 

18/6 Mad- og måltidspolitik, skolefoto, mødeplan, valg  

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 
klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 
dialogmøder: 26.01 – 21.05 – 19.09 – 12.11 

 


