
 

Referat 

Dato/tid: 21. november 2019 kl. 16.30-19.30 

Sted: C-hus aula 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank Nielsen, Martin Frandsen, Maria Strand, Michel 
Brøndum Ferrer Ruiz, Heine Olsen, Dan Andersen, Randi Sejr 
Elevrådsrepræsentanter: Thomas Møller 
Medarbejderrepræsentanter: CHB, MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, MF 

Afbud: LS (Barsel), Nicklas Cronholm Andersen 

Referent:  

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

868 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar: Godkendt via mail 
 

869 Budget og regnskab Kommentar: Gennemgået og drøftet. 

870 Nyt for formand og 
næstformand 

Kommentar:   
Fantastisk skolefest - særligt starten i Galten Hallen. 
Møde med Unge- og Børneudvalget d. 26/11 (Martin Frank og Pia 
deltager), hvor der skal drøftes ”Øget kvalitet og bæredygtig struktur for 
skoler og landsbyordninger”. 

871 Nyt fra elevrådet 

 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

1. Debat om at undgå engangsplastik i kantinen. 
2. Kan kantinedamerne have hårnet og handsker på? Hår i maden 

og bakterier fra penge er ikke rart. 
3. Talt med serviceleder vedr. hængekøjer som er i stykker. 
4. Flere skraldespande udenfor. Elevrådet laver en indsats for at få 

affald - især udenfor - smidt i skraldespande - laver en kampagne 
evt. med film Rene siger, at på et tidspunkt bliver vi forsøgsskole 
mht. affaldssortering, Rene vender tilbage til elevrådet, når han 
hører mere. 

Det store elevråd:   
1. Evaluering af foredrag for overbygningen: Virkelig godt og sjovt, 

også god til at få eleverne med og holde dem fanget. 
2. Aktivitetsdag fredag i omlagt uge planlægges. 
3. Julefodbold planlægges. 



 

4. Søge fonde/legater fx skolemælk og ungepuljen i Skanderborg 
ungdomsråd. Men til hvad?  

5. Redigere i dokument om elevrådsvalg. Elevrådet er enige. 

872 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
1. Bedre samarbejde i TRIO (TR, AmR og ledelse) nu hvor vi har 

prioriteret at mødes hver mandag. 
2. Arbejdsmiljøeftermiddag er afviklet og kommende eftermiddag 

planlægges med fokus på kommunikation; det vi ikke taler om, 
kan vi ikke gøre noget ved. 

3. Skolefesten har fyldt meget. 
4. Medarbejderne er opmærksom på at AULA kan noget andet end 

Intra. Det er et godt kommunikationsværktøj. Det kræver 
omstilling. Selvfølgelig er der frustrationer ifm. nyt, men vi bliver 
mindre bombarderet, end vi blev i Intra. 

873 Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  
Barsel 
MF:  
Der er blevet arbejdet med målsætninger for sfo. 
Er ved at lande i ny stilling. 
HO:  
Vi får få henvendelser omkring AULA frustrationer fra medarbejderne. 
Helen er optaget af at LS er gået på barsel og Ditte er gået på pension. 
Nyt betjeningssystem fra PPR. 
AmR uddannelse sammen med SA. 
PH:  
Opgaver i samme grad og omfang som tidligere hertil kommer 
skolestruktur processen, proces om Skanderborg-modellen og 
processen med et nyt betjeningsfokus. 

874 Dialogmøde d. 24/9 
med forældreråd om 
vision og værdier 
evalueres 

Kommentar:  
Hvad tager vi med os, og hvilken respons giver vi til forældrerådene? 
Det var et fint møde og det virkede som om forældrene tog godt imod 
det. 
God procesledelse af Michel. 
Godt at inddrage forældreråd og gøre dem del af det større arbejde for 
skolen. 
Relevant emne. 
 
Beslutning:  
Vi skal fortsat inddrage forældrerådene. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med materialerne fra aftenen på mødet i 
januar 2020. Skolebestyrelsen opdeles i tre grupper jf. værdierne, hvor 
grundlaget for arbejdet er forældrerådenes arbejde og den 
værktøjskasse der er udsendt tidligere. Målet er at udarbejde; 
”Forventninger til forældrerådene spejlet i skolens værdier”. 

875 Tildelingsmodel Kommentar:  



 

høringssvar Bilag vedhæftet, som alle bedes orientere sig i forud for mødet. 
Beslutning:  
Der er igangsat en proces med at formulere høringssvar. Udkast sendes 
til bestyrelsesgruppens interne arbejde.  

876 Videooptagelse af 
skolebestyrelsens 
arbejde. 

Kommentar:  
Martin og Michel fremlægger arbejde og status. 
Beslutning:  
PH afslutter handlen med Andreas. 
 

876 Udviklingskontrakten Kommentar:  
PH præsenterer hendes udviklingskontrakt som skal indsendes til 
godkendelse senest 22/11 2019 
Beslutning: 
Taget til efterretning og bestyrelsen ser frem til arbejdet med TARGIT 
bestyrelsesrapport. 

877 Målsætning for SFO Kommentar:  
MF fremlægger målsætningen, som er fremsendt alle til gennemsyn 
forud for mødet. 
Beslutning:  
SFO’en vil øge samarbejdet med lokalsamfundet fritidstilbud. 
Der udsendes en aktivitetsplan som følges uanset vind og vejr. 
Der arbejdes fortsat på en øget differentiering i aktiviteter både til de 
meget aktive og det mere stille – samt aktiviteter som inviterer alle. 

878 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar: 
Beslutning: 

 Evaluering af skolefest (jan.) 

 Vision, mission og værdier (jan.) 

 TARGIT rapport til bestyrelsen (jan.) 

 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder kl. 17.00-19.30: 

2020: 

 8/1 

 5/2 

 11/3 

 6/5 

 10/6 

2020: 

 14/1 

 20/2 

 17/3 

 14/5 

 16/6 

 

 


