
 
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
16. august kl. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes i mødelokalet i administrationen 
 

Fremmødte: 
Morten B. Madsen (børn i 1b og 4x), Jennie S. C. Voergaard (barn i 3y), Lasse F. J. Ankjær (børn i 1a og 

4x), Ida K. Hansen (børn i 1b og 4x), Neha Kumar (barn i 0d), René H. Pedersen (barn i 7x), Heidi G. Niel-

sen (børn i 0.b og 3y), Mette S. Frederiksen (børn i 6a og 9x), Charlene F. Jensen (barn i 0a), Klaus Jacho-

bsen (Fællesrådet), Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Cecilie Blaabjerg.  

  

Afbud:  

Tobias A. Nielsen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt 

  

2. Præsentation af skolebestyrelsens medlemmer 

VK præsenterer formandsarbejdet på skolen. Eksempelvis Coronahåndtering, svære medarbej-

der sager, ansættelser mm.  

 

3. Konstituering af skolebestyrelsen: Valg af formand og næstformand samt 1., 2. og 3. supple-

ant 

Morten genvælges som formand for skolebestyrelsen. Rene vælges som næstformand.  

1. suppleant Mette S. Frederiksen, 2. suppleant Charlene F. Jensen, 3. suppleant Tobias A. Niel-

sen. 

 

4. Vedtagelse af forretningsorden 

Se bilag gennemgang –  

Drøftelse af deltagelse af eksterne medlemmer i skolebestyrelsen – punktet genbesøges på et  

SB møde. 

 

5. Rammer for skolebestyrelsens arbejde v. Morten 

Morten beskriver skolebestyrelsens primære rolle:  At holde tilsyn med skolens virke samt lave 

skolens overordnede principper og godkende skolens budget. Skolebestyrelsen er ikke en klage-

instans.  

 

6. Nyt fra skolens ledelse 

• God og rolig skolestart – også i de 4 nye 0. klasser. Vi har 657 elever og er vokset med 

ca. en klasse.  

• Der er søgt om byggetilladelse til shelterbyggeriet – trækker ud pga. tvivl om, hvorvidt 

shelterne skal brandsikres som et undervisningslokale. Det kan få betydning for, om vi 

når at bygge shelteren i indeværende budgetår.  



• Ift. Chromebooks har Datatilsynet givet Helsingør Kommune et påbud ift. brugen af 

disse. Aarhus Kommune er ved at blive analyseret af Datatilsynet ift. dette. Indtil videre 

kører vi videre som hidtil. 

• Morten (skolebestyrelsesformand), Tine (SFO- forældrerådsformand) og Vibeke skal lave 

oplæg om skolehjemsamarbejde ved et “Skole og Forældre” arrangement d. 23.9. På 

næste møde giver SB input til oplægget ift. egne oplevelser af de “Elevstyrede lærings-

samtaler”.   

• Høringssvar ift. politisk forslag om at hæve andelen af elever med sprogstøttebehov fra 

20%-25% på en årgang. SB, ledelse og MED udvalg har ikke interesse i at indgive hørings-

svar.  

• Skolebestyrelsesrepræsentanter på forældremøder – Morten tilretter PowerPoint til 

skolebestyrelsesoplægget og sender til SB.  

 

Dato Årgang Deltagelse fra skolebestyrelsen 

17.08.22 - onsdag  8. årgang Morten (Daniel 4x) - muligvis deltagelse 

31.08.22 - onsdag 9. årgang  
0. årgang  

Mette (Naja 9x, Malte 6a) 
Heidi (Konrad 0b), Neha (Mansh 0d) 

07.09.22 - onsdag 3. årgang Heidi (Konrad 0b) 

14.09.22 - onsdag 7. årgang  
1. årgang 

René (Emma 7x) 
Lasse (Andrea 1a) 

19.09.22 - mandag 5. årgang  Jennie (Felix 3y) 

20.09.22 - tirsdag 2. årgang Jennie (Felix 3y) 

21.09.22 - onsdag 4. årgang Morten (Daniel 4x) 

28.09.22 - onsdag 6. årgang Morten (Daniel 4x) 

 

7. Nyt fra Fællesrådet  

Ikke noget nyt. 

 

8. Fællesskabsdag 

Referat 20220613: Skolebestyrelsen deltager på dagen og bemander ”frivillighedsboden” sam-

men med bl.a. KHIF og skolens frivillige.  

Hvem står for bemanding af denne stand/ bod? 

 

Frivillighedsbod – hverve nye medlemmer til styregruppen – nye medlemmer til skolebestyrel-

sen, nye medlemmer til KHIF - træner mm. – forældre, der kan skrive fondsansøgninger – gå bus 

Skolebestyrelsen mødes d. 10.9. kl. 10 og aftaler, hvordan frivillighedsboden er bemandet på 

dagen. 

Erhvervslivet vil gerne have en stand. Mette er tovholder. Forslag om, at der skal laves et selv-

stændigt logo for Fælleskabsdagen. Mette er tovholder. 

Informations til årgangsforældrene - det være en idé med et idékatalog – meget forskelligt, 

hvordan forældrene har fået besked.  Forældrene har brug for et skelet for at løse opgaven.  

Fællesskabsdagen er meldt ud i løbet af skoleåret 21/22, men forældreopgaven skal fremover 

kommunikeres ud før sommerferien. Dagen skal opstå i et samarbejde mellem elever, forældre 

og personale - det er ikke kun et forældreansvar. 

 

9. Årshjul  

Præsentation af årshjulet. Idéer til årets arbejde. Se bilag - årshjulet for skolebestyrelsen – gen-

nemgang 



Fondsansøgning – Jennie har tidligere lavet ansøgninger – Tine fra forældrerådet laver noget ift. 

SFO. – Mulighed for at indgå i arbejds-/udvalgsgrupper f.eks. trafik, Fællesskabssdag, sundheds-

politik, økonomi mm. 

På kommende møde – gennemgang af principperne. 

It-strategien skal tages op i skolebestyrelsen – årshjulet. Sundhedspolitikken i årshjulet. 

Elevtrivselsmåling er i årshjulet. 

  

10. Evt.  

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 090822  657 

Indmeldte i SFO pr. 090822                304 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


