
Skolebestyrelsesmøde   
Referat mandag den 18/01 2016 kl. 17- 20.00 – Mødelokalet v. hovedindg. Marslevvej 
 

 

 
Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard(Niels Fisker), 
Dorthe Krammager, Tülay Koyuncu, Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Christina Olsen 
7.c(Jeanette 8.D) og Maria Hilsberg 7.d 
 
Fraværende: Søren, Jane, Maria, Christina,  Tülay   Mødeleder: Lars 
 
 

1. 17.00 
Bestyrelsens første input til budget 
Drøftelse + beslutning 
Kort oplæg fra ledelsen. 
 

Skolebestyrelsens foreløbige ønsker – ikke 
prioriteret rækkefølge: 
 

 Undervisningsmidler 
 Klasse-/elevmøbler 

 Projektorer(Smartboards) i loftet i 
klasselokalerne 

 Fortsætte renovering af fællesrummene - 
som undervisningsforløb 

 Nyt musiklokale – inventar 
 Nyt multiværksted – inventar 

 ”Inventar” til udearealer. 

 
 

I økonomimødet den 17. marts kl. 16.00 17.30 
deltager Ole.  

 
 

 
2. 17.15 

Fonde 
Oplæg fra Lars + drøftelse af eventuel 
nedsættelse af arbejdsgruppe. 
 

Skolebestyrelsen beslutter at nedsætte en 
arbejdsgruppe. Annelene og Lars deltager fra 
skolebestyrelsen og forsøger at hverve flere 
deltagere blandt forældrekredsen. 

3. 17.30 
Trivsel/sundhed 
Drøftelse + eventuel revidering. 
Se bilag under dagsordenen 
 

Følgende tilføjelse vedtaget: 
 
Rusmiddelforebyggelse 

 Vi tolererer ingen brug af rusmidler i skoletiden. 

 I tilfælde af mistanke om misbrug indkalder vi 

elev og forældre til samtale. 

 Såfremt en elev har problemer med misbrug, 

skal der iværksættes en indsats, der hjælper 

eleven/ familien med en løsning af problemet. 

Fra skolens side hjælper vi med inddragelse af 

relevante resursepersoner fra SSP, 

familieafdeling, Ungeafdeling (vedr. 

rusmiddelbehandling) 

 I tilfælde af alvorlige misbrugsproblemer tages 

der stilling til, hvorvidt der er behov for at finde 

alternativt skoletilbud for en periode. 

 
4. 18.00 – og spisning 

Brev til undervisningsministeren – 
opfølgning på sidste møde. 
Oplæg fra ANN. 
 

Det reviderede brev blev godkendt. TL gennemser 
brevet inden afsendelse. 

5. 18.15 
Hvordan værner vi om dannelsesdelen? 
Se referat inkl. bilag(dialogmødet) fra sidste 
møde. 
Drøftelse + skal bestyrelsen deltage i møde med 
personalet(inkl. efterfølgende fællesspisning) den 
3. februar kl. 15.00 – 18.00?  
 

Skolebestyrelsesmedlemmerne opfordres til at 
deltage i nævnte møde. 
Følgende deltager fra mødestart: Ole, Lars,  
Følgende deltager fra kl. 16.30:  

 
Der udsendes senere en dagsorden for mødet. 
 



Skolebestyrelsesmøde   
Referat mandag den 18/01 2016 kl. 17- 20.00 – Mødelokalet v. hovedindg. Marslevvej 
 

 

Skolebestyrelsen vil fremadrettet gerne deltage i 
minimum et årligt møde med personalet. 
 
Skolebestyrelsen tager senere punktet op på et 
møde. 
 

6. Høringssvar vedr. videreførelse af 
garantitildeling til skoler med lave 
klassekvotienter. 
 

Skolebestyrelsen afgiver et høringssvar, hvori der 
opfordres til at gå tilbage til den oprindelige 
ressourcefordeling, der fremkom ved 
strukturændringen. Der ønskede man pædagogiske 
og økonomiske bæredygtige enheder. BV sender 
udkast til høringssvar rundt.  
 

7. 19.00 
Eventuel flytning af skolebestyrelsesmødet 
den 31/3 til 1/4 (skolerigsdag – kl. 16.00 – 
21.00) 
Beslutning 
 

Skolebestyrelsen beslutter at flytte mødet – og alle 
deltager så i Skolerigsdagen. 

8. 19.15 
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse 
 

Netop nu: 
 Årgangsfester 
 National trivselsundersøgelse(og UVM) 

 Udsmykningsprojekter i gang(uge 10 og 
11) 

 Byggeri i gang(Værestedet) 
 Medarbejdernes trivsel – stigende 

sygefravær i kommunen fra 2014 til 
2015 

 Konfirmationsforberedelsen er nu UU-

undervisning – derfor er lektiecafe nu 
frivilligt (i perioden med 

konfirmationsforberedelse) på 7. årgang. 
 Elevfravær 
 Vi har ansat to lærere til modtageklasse 

+ 8. årgang. 

  
  

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Problemer med projektorerne i 
klasserne. Der mangler ofte kabler.  

 Der ønskes skabe i alle blokke. 

 
9. 19.30 

Aftale ordstyrer + eventuelle punkter til 
næste møde 
 

 Ordstyrer: Lars 
 Punkter til næste møde: Nymarkfestival, 

årsmøde, skolebestyrelsesvalg, to 

høringssvar, ekstraordinært 
bestyrelsesmøde drøftes,  

10. 19.45 
Evt.  

 Intet 

 


