
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 21/6 kl. 18.00-20.40 på La Pupa og Afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Diana Pedersen, Øst 
- IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E; Michael Stensgaard Toft, Øst – 0.B; 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: Clara W. Schultz – Øst, Mikkel Mønsted Pedersen – Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Birgitte, Lars (begge på kursus), Johannes, Mikkel, Clara 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Formøde. Referatet fra sidst godkendt.  
 

65 min 
18.00-
19.05 

 Godkendt 

1. Formandens beretning (Philip) 
Beretningen sendes ud før mødet 

30 min 
19.05-
19.35 

Orientering Beretningen er sendt ud inden 
mødet til gennemsyn.  
Bestyrelsen kommer nu med 
supplementer til beretningen 
– bl.a. omkring den daglige 
drift og de udfordringer der 
har været i løbet af året, og 
som har haft 
skolebestyrelsens 
opmærksomhed.  
Beretningen – og året i det 
hele taget – har været præget 
af corona på mange punkter. 
Bl.a. har der næsten ikke 
været høringssvar eller 
dialogmøder.  
Det drøftes at årsberetningen 
kan have et andet format – 
eksempelvis video eller 
lydoptagelse. Palle og Philip 
går videre med denne 
mulighed.  
Årsberetningen godkendes 

2. Skoleårets planlægning (Palle/Ulrik) 
Mulighed for spørgsmål 
planlægningen frem mod næste 
skoleår 

20 min 
19.35-
19.55 

Orientering Årets planlægning har været 
mere centralt styret. I det 
store hele er det gået rigtig 
fornuftigt og det er ledelsens 
opfattelse, at processen har 



 været åben. Hele skoleårets 
planlægning evalueres på et 
møde umiddelbart inden 
sommerferien.  

3. Referat fra dialogmøde 
(Andrea/Philip) 

15 min 
19.55-
20.10 

Orientering Andrea og Philip fortæller fra 
det sidste dialogmøde, som 
var det første i længere tid.  
Det er som udgangspunkt et 
godt forum med 
fremlæggelser af spændende 
projekter, men der er også en 
meget ”politisk” undertone.  
  

4. Halprojekt - oplæg (Palle) 
 

15 min 
20.10-
20.25 

Orientering Palle og Philip har været til 
fremlæggelse i byrådssalen 
for kultur & fritidsudvalget. 
Generelt gik det godt, og det 
affødte nogle gode spørgsmål 
– bl.a. om hallen set i lyset af 
idrætsskoleprojektet.  
Projektet er nu nået så langt 
som det kan – i konkurrence 
med over 20 andre projekter. 
Der forventes en 
tilbagemelding snarligt om 
projektets status, hvorefter 
det enten sorteres til eller fra 
til den endelige 
budgetforhandling i 
september 2021.    

 
Evt. og tak for dette skoleår 

15 min 
20.25-
20.40 

 Der spørges til legepladsen på 
Byen. Den ligger til 
behandling for byggetilladelse 
på nuværende tidspunkt. 
Forhåbentlig vil byggeriet 
kunne begynde til efteråret.   
 
Udkast til datoer for næste 
års SB møder: 
Uge 35 mandag d. 30/8 
Uge 41 torsdag d. 14/10 
Uge 46 torsdag d. 18/11 
Uge 50 torsdag d. 16/12 
Uge 5 torsdag d. 3/2 
Uge 10 tirsdag d. 8/3 
Uge 19 mandag d. 9/5 
Uge 25 mandag d. 20/6 
 
Skoleårets start 
forældremøder: 
0. årg. Byen: 24/8 kl. 17.00-
18.30 



0. årg. Øst: 24/8 kl. 18.30-
20.00 

1.-2. årgang Byen: 25/8 kl. 
17.00-19.30 

1.-2. årgang Øst: 1/9 kl. 17.00-
19.30 

3.-4. årg. Byen: 31/8 17.00-
19.30 

3.-4. årg. Øst: 17/8 17.00-
19.30 

5.-6. årg. Byen: 18/8 17.00-
19.30 

5.-6. årg. Øst: 26/8 17.00-
19.30 

Funk.: Endnu ikke fastlagt 

 
 
 


