
Skolebestyrelsesmøde   
Referat onsdag den 20/4 2016 kl. 17- 19.30 – Mødelokalet v. hovedindg. Marslevvej 
 
 
Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard, Dorthe 
Krammager, Tülay Koyuncu, Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Maria 7.D og Jeanette 
Præsttofte Cromefeldt-Bie 8.d, Benedikte Aakirke,  
 
Fraværende: Lars,     Mødeleder: Ole 
 
 

1. 17.00 
Medarbejdertrivsel 
Mål: Orientering v/BV 
 

BV orienterede.  
Gode relationer i arbejdsfællesskaberne. 
Ikke mange relationer på tværs af disse. 
Gode relationer mellem medarbejdere og ledelse. 
Mangel på tid til forberedelse og fordybelse. Svært 

at mødes med kollegaer i den nye struktur. 
Ønske om tydelig prioritering af udviklingsområder. 
Ikke for mange ad gangen. Stor tilfredshed med 
fleksmuligheden her på skolen. 
Ønske om færre temauger – dette efterleves i 
kommende skoleår. 

Prioriter ”øvrig tid” i skoleårets planlægning. 

 
 
 
 
 

2. 17.15 
Årgangsfesten på 8. årgang  
Mål: Orientering/drøftelse 
Jeanette vil fortælle om årgangsfesten 
 

Annelene ikke med til dette punkt. 

Årgangsfesten gik rigtig godt – ingen problemer 
overhovedet. Alt var vellykket. God stemning. 
 
Hver klasse valgte et tema – f.eks. Greasetema, 
80-tema, man kunne vælge musikken undervejs – 
to DJ`s. 
 

3. 17.25 
Skoleårets planlægning 
Mål: orientering og drøftelse vedr. timebudget 
og udviklingsplan 
 

Annelene ikke med til dette punkt. 
BV orienterede om planlægningen. Medarbejderne 
har været inddraget på cafédage. Der er kommet 

rigtig mange gode input fra disse dage til planen.  
 
Netop i dag har vi fået besked om en ny forståelse 
af skolereformen. Vi kan nu regulere på elevernes 

ugentlige lektionsantal/uge, så vi kan regulere 
lektionsantallet ned fra 40 lektioner til 38 
lektioner/klasse/uge. Skolens tildelte ressource er 
den samme. 
 
Beslutning: 

Tages op igen den 2. maj kl. 20.00 – 21.00. Altså i 
forlængelse af års- og valgmødet. Indhold: 
Udviklingsplan og timefordeling. 
  
 
 

4. 17.45 Spisning + 
Dialogmødet den 18. maj kl. 17.00-19.00 
Mål: beslutning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, 
der deltager. 
 

Annelene ikke med til dette punkt. 

Deltagere i dialogmødet: Ole, Søren og BV. 

5. 18.15 
Skolerigsdag – opfølgning 
Bilag fra skolerigsdagen vedhæftet 
Mål: drøftelse 
 

En god skolerigsdag. Godt at eleverne var i centrum 
på rigsdagen. Indholdet, dannelse, var fint – skal 
tages op flere gange i løbet af et skoleår. 
Eleverne må meget gerne komme mere på banen 
med oplæg m.v. i løbet af skoleåret. 
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6. 18.30 
Afdelingslederstilling er opslået 
Mål: beslutning om tidsplan og procedure, aftale 
deltagere i samtalerne 
 

Internt opslag udløber fredag – derefter 
Eksternt opslag til 13. maj. 
Samtaler holdes den 19. maj kl. 15.30 og frem. 
Deltagere fra skolebestyrelsen: Ole, Tülay, Jane, 
Annelene, Thomas. 
Bestyrelsen opfordres til at læse og kommentere i 

ansættelsessystemet. Kommenter i systemet senest 
den 17. maj kl. 08.00. 
 
  

7. 18.45 
Årsmøde/valgmøde/skolebestyrelsesvalg 
2. maj 2016 
Mål: drøftelse af program samt initiativer til at 
motivere forældre til deltagelse og opstilling 

Følgende genopstiller: Christian, Benedikte, Ole. 
 
Ole fremstiller beretning. BV præciserer reglerne. 

 
Dorthe, Jane og Christian sender oplæg snarest. Vi 
lægger på hjemmesiden.  
 
 

8. 19:00 
Progressionsrapport v/BV 
Bilag 
Mål: Orientering om den progressionsrapport, som 
alle skoler er blevet bedt om at udarbejde for at 
sætte lokale mål(tal) for de kommunale mål, som 
fremgår af vision for læring (se link) 
 

BV gennemgik målområderne i rapporten. 
 

9. 19.15 
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Formændene fra alle skolebestyrelser 
mødes inden hvert dialogmøde for at 
drøfte fælles problemfelter. 

  
 

 
 Skoleledelse 

 
 Kommende høring vedr. 

modtagelsesklasse 
 Inventar 
 Vejlederstruktur 
 LOMA-topmøde. Se skolens hjemmeside 
 Udsmykningsprojekt 

 Høring omkring specialstruktur vil finde 
sted i nærmeste fremtid. 

 Informationsmøde på mandag for de 
kommende 7. klasses elever og 
forældre. Ole og Jane deltager med hver 
et oplæg. 
 

 Øvr. Forældrerep.   

 Medarbejdere   

 Elever   

10. 19.25 
Aftale ordstyrer + eventuelle punkter til 
næste møde 
 

 Ordstyrer: Ole 
 

 Principper for lejrskole 

11. 19.28 
Evt.  

 

 
 


