Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 17/8 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Lisbet Bogh
Sønderby, Byen – 5E; Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E;
Michael Stensgaard Loft, Øst – 0.A; Rikke Rosenkvist Lindholst, Øst – 0.A; Andrea Skov – Øst, 2.A;
Johannes Fogh, Øst – 1.B; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst – 3.A
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Mikkel Mønsted Pedersen – Byen
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende: Johannes, Lars, Mikkel
Dagsorden –

Punkt

Tid
5 min
19.0019.05

Proces
Beslutning

1. Præsentation af skolebestyrelsens
medlemmer

20 min
19.0519.25

2. Konstituering af skolebestyrelsen

10 min
19.2519.35

Orientering Der er mange nye
ansigter i
skolebestyrelsen. Alle
præsenterer sig selv.
Beslutning Philip fortæller forud for
konstitueringen om
formanden og
næstformanden i
skolebestyrelsens
arbejde. Der stilles
opklarende spørgsmål til
dette.
Skolebestyrelsen
konstitueres herefter
med Philip Haugaard
som formand.
Næstformand bliver
Andrea Skov.

Velkomst og godkendelse af referat fra
sidste møde

Referat
Godkendt

3. Mødedatoer og tidspunkter (Palle og
Philip) – Der er udsendt et udkast til
mødedatoer i løbet af året. Disse skal
endeligt besluttes.

10 min
19.3519.45

4. Børnesyn (Palle)
- Der har været arbejdet i
medarbejdergruppen med dette.
Det er tanken at et kort oplæg
skal lede frem til drøftelser i
mindre grupper

50 min
19.4520.35

5. Styrelsesvedtægten (Palle og Philip)

45 min
20.3521.20

Da der er 9
forældrevalgte i
skolebestyrelsen skal der
vælges to suppleanter.
Det besluttes at dette
vælges på næste møde.
Beslutning På tilfældig vis har årets
møder udelukkende
ramt lige uger, og dette
er der et ønske om at
lave om. På næste møde
vil der være et nyt
forslag til årets
mødedatoer. I første
omgang fastholdes
tidspunktet kl. 19.00
Orientering Palle indleder med at
og
fortælle om det arbejde
drøftelse
der er blevet indledt i
forbindelse med
børnesyn på kommunalt
plan i forbindelse med
mangfoldige
læringsmiljøer.
Medarbejdergruppen
har arbejdet med dette
på henholdsvis den ene
og den anden side af
sommerferien.
Herefter deles
bestyrelsen op i to
grupper og arbejder med
spørgsmål under
overskriften børnesyn.
Gruppedrøftelserne
samles op og renskrives
nu til det videre forløb.
Orientering Philip præsenterer sit
udkast til en
forretningsorden.
Forslaget gennemlæses
og der suppleres med
forslag og opklarende
spørgsmål.

6. Evt.

10 min
21.2021.30

Det drøftes under dette
punkt hvordan
skolebestyrelsens
arbejde kan være mere
synligt udover gennem
de lovpligtige referater
på skolens hjemmeside.
Et forslag kunne være en
åben AULA gruppe. I
forlængelse af dette
drøftes det også hvordan
forældre generelt kan
komme med input til
punkter til dagsordenen.
Udover
styrelsesvedtægten har
bestyrelsen også et
årshjul. Det aftales at
dette sendes rundt med
referatet fra dagens
møde.
Orientering Palle fortæller om
skolens nye rammer for
fødselsdage, og at gaver
ikke længere er den del
af skolens regi. Dette er
der bred opbakning til.
Fødselsdage vil
selvfølgelig stadig blive
markeret og fejret.
Gaver er blot i privat
regi.
Palle fortællervidere, at
han gerne vil have en
præsentation af den nye
skolebestyrelse via
billedmateriale, og det
derfor kunne være en
ide at invitere en
fotograf til at varetage
dette.
Der stilles spørgsmål til
beredskab i forhold til
corona, og udover de
tanker der allerede er

gjort på skolen, så er der
skoleledermøde dagen
efter
skolebestyrelsesmødet,
og her forventes yderlige
og mere præcis
information.
Der spørges til skolens
konkrete planer for
online undervisning i
tilfælde af nedlukning af
en eller flere klasser.
Palle og Ulrik fortæller,
at skolen er i gang med
at udvikle retningslinjer,
der skal sikre at der er
klarhed og ensretning på
dette område, hvis og
såfremt det bliver
nødvendigt.
Punkter til kommende møder

