
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag  den 24. august 2016  

kl. 16.30- 17.30 i personalerummet v. kontoret 

Efterfølgende deltager Michael Kornbech, Jette Jensen og 

Rikke Sørensen i møde med Uddannelsesudvalget fra kl. 18-

21 

   

Ordstyrer: Michael 

Øvrige deltagere: Catja, Ronnie, Kim, Peter,Louise, Kamilla,Jette, Jeanette, Salli, Stephanie, Peder, Rikke.  

Afbud: Kim, Peter 

Referat                                     
Tekst Tid   

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Opfølgning på henvendelse og svar fra  

Uddannelsesudvalget vedr. 

Ejendomsservice.  

Drøftelse. 

 

 

3. Orientering/drøftelse om møde med 

Uddannelsesudvalgt 16/8 vedr. 

budgethøring og bestyrelsens 

høringssvar ved MK,JJ,RS. 

 

 

 

 

4. Fordeling af forældrerepræsentanter fra 

bestyrelsen til de årgange, der mangler 

repræsentanter. 

16.30-16.35 

 

 

16.35–16.45 

 

 

 

16.45-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10–17.15 

 

1. Godkendt 

2. RS redegjorde kort for baggrunden aht. til 

de nye bestyrelsesmedlemmer. Efter Per 

Kensøs besvarelse har vi efterfølgende 

endnu engang gjort opmærksom på 

problematikken i høringssvar vedr. 

budgettet. Bestyrelsen noterer at 

problematikken bliver anerkendt og at der 

arbejdes på en løsning. 

3. MK,RS og JJ var til budgetmøde med 

Uddannelsesudvalget og udarbejdede på 

baggrund at dette et høringssvar, idet 

bestyrelsen ikke kunne nå at afholde møde 

inden høringsfristen. Dette var på forhånd 

godkendt af bestyrelsens øvrige 

medlemmer. Høringssvaret er rundsendt til 

bestyrelsen. 2. høringssvar behandles på 

næste bestyrelsesmøde 19/9.  

 

4. Listen blev ajourført. 

 

 

              5.   Ferieplan. Høring  17.15-17.20 5. Vi ser en mulig problematik ifht. lærernes              

ferieafholdelse og afslutning af arbejdsåret. Vi 

foreslår derfor at lærernes kollektive ferieafholdelse 

rykkes 1 uge (beslutning i Sektor-MED). Alternativt 

kan elevernes ferieafholdelse rykkes nogle dage, men 

dette kræver dispensation fra Folkeskoleloven. 

 

6.   Meddelelser: 

 Formanden. 

 Ledelsen: Virksomhedsplan 

 Medarbejderrep. 

 Andre 

 

 

 

 

 

17.20- 

 

 

 

 

 

 

 

6   RS orienterede kort om virksomhedsplanen. 

En lærer har sagt op for at prøve noget helt 

andet end skoleverdenen. Projekt om 

uddannelsesparathed i 8. klasse i samarbejde 

med konsulentvirksomhed.  

Elevråd orienterede om årets første møde. Hvor 

årets planlæning blev drøftet. Vi vil gerne 

opkvalificere arbejdet til at handle mere om, 

hvad vi gerne vil med skolen frem for 

inventarønsker. 

 



7. Punkter til kommende møder: 

 

8. Evt 

-17.30 

  

7.    Åben skole. Forældrenes rolle i VL.  

       Beredskabsplaner. Meebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mødet slut: 

Kommende møder: 19/9, 8/11, 15/12, 1/2, 2/3, 24/4, 23/5 (erstattes evt. af møde med Udd.Udv.), 19/6, (dim. 21/6)  

 

Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen 


