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Skolebestyrelsen - dagsorden 

Mødeleder: Nikolaj 

Referent: Claus 

Dato: 26.11.2018 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Stine Schultz, Nikolaj Ruwald, Lars H. 
Johansen, Gitte Kjærsgaard, Poul Kjær Sørensen, Peter 
Raagaard, Claus Würtzen, Ann Reitan Frost, Sussi 
Christensen, Tanja Mikkelsen 
 
Afbud: Mette Nielsen, Thomas Jensen, Bettina 
Steinmeier, Steen Larsen 
 
Fraværende: Tanja Mikkelsen 
 

 
Deltagere: Nikolaj Ruwald, Claus Würtzen, Steen Larsen, Ann Reitan Frost, Betina Steinmeier, Peter Raagaard, Thomas Jensen, Mette Nielsen, Tanja 
Mikkelsen, Stine Schultz, Sussi Christensen, Lars H. Johansen, Poul Kjær Sørensen, Gitte Kjærsgaard        
 

Punkt: Bemærkninger til 
punktet: 

Referat: Deadline: 

1. Godkendelse af 
dagsorden/ referat 

 Ingen bemærkninger  

2. Den låste dør i A-
afdelingen 

Tilbagemelding fra A-
møde. 
(A-møde er 
afdelingsmøde) 

GK fremlagde kort 
medarbejdere og ledelses 
holdning: At den låste dør 
skaber ro omkring 
morgensamlingen og reducerer 
antallet af børn der kommer 
for sent. 
Herefter generel debat om 
fravær. 

 

3. Boden Status: 
Tilbagemelding fra 
elevrådet. 

Boden er næsten færdigbygget, 
og elevrådet opfordres til at 
udskrive en konkurrence om 
navnet. Såvel bod som automat 
er populære blandt eleverne. 
Skolebestyrelsen inviteres til 
”Grand opening”. 

 

4. Stillingsopslag Orientering om antal 
ansøgere og kvaliteten 
Samtaler 29.11 2018 
klokken 15.00 

Ansøgningsfristen udløber ved 
midnat, og GK vurderer, at der 
allerede er flere egnede 
kandidater. 
Skolebestyrelsens deltagelse i 
ansættelsessamtaler tages op 
på et senere tidspunkt. 

 

6. Orientering/ 
ledelsen 
 

Kort orientering. 
-busgrunden 
-røgfri skole 

GK orienterede om 
busgrunden. Sagen ligger pt. 
hos direktøren. 
Skolen vil formentlig snart blive 
inddraget i en egentlig høring 
om røgfri skole/røgfri 
arbejdstid. 
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I forbindelse med punktet 
drøftedes også udfordringer i 
forhold til hashmisbrug. 
De enkelte forældreråd kan 
opfordres til at lade klassens 
forældre udveksle regler og 
erfaringer. 

7. Klager over mobning Center for Børn og Unge 
har udarbejdet en 
vejledning til forældre, 
hvis de vil klage over 
mobning i folkeskolen. 
(se bilag) 
 

PKS præsenterede 
klagevejledningen. 
GK orienterede kort om 
definitioner på mobning. 

 

8. Eventuelt  GK fortalte om aktuelle sager i 
forbindelse med 
klassedannelser på fjerde 
årgang. 
Skolebestyrelsen drøftede 
digitale udfordringer i 
forlængelse af to episoder: 
Livestreaming fra en 
irettesættelse i en undervisning 
og besøg på chattjenesten 
OmeTV. 
CW spurgte om hvorvidt 
mødedagen kan lægges på 
skiftende dage. 
GK og SC beskrev løsninger i 
forbindelse med de aktuelle 9.-
klassers semesteropdeling. 

 

Kommende punkter: 
 

Hvad blev der af forældrefolderen? 

Næste møde 
17.12.2018 klokken 
19.00 
 

Nisserier til ganen 
 

 


