
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 12/6 kl. 18.00-21.30 på afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 2.D & 4.D; Peter Nørskov 
Junge, Byen – 2.E; Steen Kortbek, Øst – 0.A & 2.B; Morten Hansen, Øst – 0.B & 5.O; Johanne Kühl, 
Øst – 0.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 3E & 5E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Øst 
– 4B & 6A 

Medarbejderrepræsentanter: Nigel Earle Gordon Thomas, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Esther Stender Larsen, Øst – Kamilja Kallerup, Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: Ann Arnoldi 

Fraværende: Peter, Johanne, Esther, Kamilja, Steen 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet starter med spisning 
på restaurant La Pupa ved 
terningen kl. 18.00. Herefter 
afholdes selve mødet på afd. 
Byen. 
 

18.00-
19.30 

 Afviklet til fuld tilfredshed 

1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

5 min 
19.30-
19.35 

Orientering Godkendt uden kommentarer 

2. Information om 
dialogmøde (Philip) 

10 min 
19.35-
19.45 

Orientering Philip fortæller fra dialogmødet, 
der havde fokus på mangfoldige 
læringsmiljøer. Forslaget der er 
under udarbejdelse baseret på en 
analysefase, bliver sendt ud i 
høring til bestyrelsen så snart det 
kommer.  
Forslaget skal politisk behandles i 
september.  

3. Nyt fra elevrådet (Kamilja 
& Esther) 

15 min 
19.45-
20.00 

Orientering Punktet udgår, da ingen 
repræsentanter er til stede 

Elevrådet har fri    
4. Nyt fra skolen (Palle) 15 min 

20.00-
20.15 

Orientering Palle fortæller indledningsvis om 
den kommende havedag på afd. 
Byen. 



Pr. 1. juni er der trådt nye og 
skærpede regler for rygning på 
arbejdspladsen i kraft. Palle giver 
udtryk for håbet om, at dette ikke 
afstedkommer nævneværdige 
problemer.  
 
Der afholdes i denne og næste 
uge forældremøder specifikt for 
flersprogede forældre på begge 
afdelinger.  
 
Der har været en nylig 
ansættelsesproces i forbindelse 
med to stillinger på afd. Øst. 
Philip fortæller om selve 
samtalerne og, at der er fundet to 
gode kandidater.  
 
Der er i øjeblikket gang i den nye 
Pfags ordning. Eleverne får 
orientering på mandag, og 
herefter sendes der 
tilmeldingsmateriale med hjem i 
taskerne, da der skal være 
forældreunderskrift på valget. 
 
  

5. AULA (Ann, Ulrik) 60 min 
20.15-
21.15 

Drøftelse og 
input til 
strategi 

Ann og Ulrik præsenterer AULA 
for skolebestyrelsen og fortæller 
om skolens proces indtil nu - samt 
de vigtige nedslag og 
beslutninger der er i forbindelse 
med afviklingen af intra og 
overgangen til AULA.  
Skolebestyrelsen kommer med 
input til skolens strategi for brug 
af AULA og 
kommunikationsstrategi i det 
hele taget.  
Alle input er samlet i dokumentet 
vedr. dette. 
  

6. Evt.  
 

10 min  Bestyrelsen kigger på datoer for 
næste år. De foreslåede datoer 



21.15-
21.25 

tages til efterretning og der 
foreslås en enkelt ændring i juni 
2020 fra d. 8/6 til d. 15/8, hvilket 
vedtages. 
 
Nigel foreslår at datoer for SB 
møder fremgår offentligt i den 
nye AULA kalender.  
 
Palle meddeler at der er 
Ørkildmarked 26/9 2019 på 
torvet.  
Tagrenovering på Øst skal være 
klart 1/3 2019 – ellers er der 
udfordringer i forhold til forårs 
SFO.  
 

7. Forslag til punkter til 
kommende møder 
 

  - Vision for skolen 
- Opfølgning på 

solsikkens områder 
inden for information 
og kommunikation. Er 
til dels omfattet af 
AULA strategi. 

Et ”anderledes” samarbejde – 
case, øvelser etc. 

    
    

    
 
 

 
 
 
 

 


