
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 10/3 kl. 19.00-20.50 på afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 3.E & 5.E; 
Michael Stensgaard Toft, Øst – 1.B; Andrea Skov – Øst, 3.A; Johannes Fogh, Øst – 2.B; Rajesh 
Jayantilal Bhatt, Øst – 4.A; Anders Strandgaard Olsen, Byen – 2E & 4E; Nina Nourani, Byen – 0E, 3D 
& 6D; Grylle Anna Beck Carstensen, Øst – 1A 

Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Geraldine Geraad – Øst, Samuel Faarup – Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Diana, Johannes, Nina, Michael, Rajesh, Lars 
 
Dagsorden: 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet foregår på afd. Byen – lokale 108    

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

2. Forårs SFO og infomøder - status 10 min 
19.05-
19.15 

Orientering Der har netop dags dato 
været afholdt det sidste af i 
alt 3 infomøder for 
kommende forældre til forårs 
SFO. Alle møder er gået godt. 
Det er pt nogle store hold med 
27 elever på Byen og 53 på 
afd. Øst.   
Det er meget tæt på 4 klasser 
i stedet for 3. Samtidig er der 
for tiden en relativ stor 
tilstrømning af tilflyttede 
elever.  
Det betyder at de store 
klasser vil udløse ekstra takst. 
Palle gennemgår 
takstordningen kort. 
Skolebestyrelsen aftaler at 
træde sammen i tilfælde af 
der skal drøftes 4 0. klasser i 
stedet for 3. 

3. Nyt fra elevrådet (Geraldine & 
Samuel) 

15 min 
19.15-
19.30 

Orientering Samuel fortæller fra Byen, at 
det er noget udfordrende for 
tiden pga. den tomme 
skolegård, der venter på at 
den ny legeplads bliver 
bygget. På nuværende 



tidspunkt er det stadig for 
koldt til at lægge underlag.  
De manglende muligheder 
skaber konflikter. Birgitte 
bekræfter, at lærerne er 
opmærksomme på problemet 
og søger at skabe aktiviteter 
og bl.a. gå i Krøyers have.  
Det drøftes at holde et 
snarligt høringsmøde med 
personalet på afd. Byen for at 
finde løsninger for de 
kommende uger.  
Skolebestyrelsen tilkendegiver 
ønske om at tildele midler til 
hvad der evt. kommer ud af 
høringsmødet.   

4. Kort pause – elevrådsrepræsentanter 
har fri 

5 min 
19.30-
19.35 

  

5. Endelig økonomi – 2022 (Palle) 10 min 
19.35-
19.45 

Orientering Palle deler det endelige 
budget rundt. Der er ikke 
væsentlige ændringer i 
forhold til det forventede. 
Skolens budget er godt. 

6. Skoleårets planlægning (Palle/Ulrik) 25 min 
19.45-
20.10 

Orientering Ulrik præsenterer kort – og 
med enkelte nedslag - 
skoleplanen, der i forrige uge 
er præsenteret på fælles 
møde for alle medarbejdere.  
Skolens fagfordeling åbnes 
nu, og der er dags dato holdt 
kickoff infomøde om den åbne 
online fagfordeling. Den 
proces løber igennem de 
kommende uger, hvorefter 
skemalægning påbegyndes. 
Skolebestyrelsen er positive 
overfor indholdet og arbejdet 
med skoleplanen. 
Ved samme lejlighed spørger 
Palle til skolebestyrelsens 
holdning til §16 i 
folkeskoleloven. Hertil er der 
enighed om, at der fortsat 
ønskes dispensation i forhold 
til reduktion af skoledagen. 

7. Skolebestyrelsesvalg (Palle) 15 min 
20.10-
20.25 

Orientering Overblikket på nuværende 
tidspunkt ser ud til, at der 
mangler en enkelt i 
bestyrelsen.  
Palle foreslår en aften 17-
17.30, hvor interesserede kan 



komme og tilkendegive deres 
kandidatur. 
Det bliver mandag d. 25/4.    

8. Meddelelser fra Palle – herunder 
lederansættelse (Palle) 

20 min 
20.25-
20.45 

Orientering - Palle fortæller om 
den nuværende 
proces med 
ansættelse af en ny 
leder. Der har været 
første samtalerunde i 
denne uge. Næste 
uge er der 2 runde. 
Ansøgningsfeltet har 
været rigtig fint.  

- Der er også et 
stillingsopslag på 
pædagoger oppe. 
Der er samtaler 29. 
marts.  

- Palle spørger til 
frugtordning næste 
skoleår. 
Skolebestyrelsen 
bakker op om at 
fortsætte med 
ordningen 

- Det er meddelt at 
afd. Byen ikke skal 
bruges til 
landsstævne. Det 
skal afd. Øst 

- Der er sat midler af i 
kommunen til at lave 
kvalitativ evaluering 
af mangfoldige 
læringsmiljøer 
generelt.  

9. Evt. 5 min 
20.45 
20.50 

 - Grylle spørger til 
eftervirkninger af 
corona på børnene. 
Palle oplyser, at der 
er følgegrupper og 
der indsamles data 
på området. Det er 
følgevirkninger i 
forhold til trivsel og 
ikke direkte 
sygdommen der 
bekymrer. 

- Andrea spørger til 
muligheden for at 
gennemgå den 
nationale 
trivselsmåling i 
skolebestyrelsen. 



Dette er afgjort en 
mulighed. 

 


