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Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 3. februar - 2022

Ordstyrer: Brian

Mødetid: 17.00-20.00
Mødested: Høgevej - personalerummet
Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup

Forplejning: ja

Deltagere:

Deltagere: Anders Gahner Krogsgaard, Claus Hansen, Stefan Helmig Kelstrup, Søren Sørensen, Lene Ladegaard Jørgensen, Brian Hansen.

AFBUD fra: Stephan Raahede Kristiansen, Dorthe Dall Kristensen, Allan Thomsen
Fraværende uden afbud: Michael Thomsen
Punkt nr.

Emne

Tid:

Type/proces:

1.

Godkendelse af
referat/dagsorden

17.00 – 17.05 Godkendelse

Referat/
Handling

Referatet blev godkendt.

Baggrund

Formål:

Godkendelse af referat fra sidste møde,
Godkendelse af referat så dette
samt godkendelse af dagsorden til dagens kan offentliggøres.
møde.

Fremadrettet godkendes referatet forlods ved at Anders sender referatet ud og så har man 1 uge til at kommenterer. Intet svar er lig med
accept. Herefter uploades referatet på hjemmesiden.
2.

Nyt fra formanden

17.05 – 17.25 Information/drøftelse Formand Brian Hansen orienterer omkring Formålet er at orientere
kontakt til og fra politikere og forvaltning skolebestyrelsen om
med efterfølgende drøftelse.
kommunikation med politikere
og forvaltning.

Referat/
Handling

Valg til skolebestyrelsen:
Brian Hansen og Stefan Kelstrup har haft møde med Ole Steen (Formanden for Børne/skole udvalget) omkring det kommende valg til
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skolebestyrelsen. Der vil i den forbindelse blive produceret en video omkring valget til skolebestyrelsen med formål at skabe
opmærksomhed omkring valget og få flere til at stille op.
Kloge investeringer i forhold til at give skole en mere grønnere profil:
Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig at skolen arbejdede endnu mere med den grønne profil. I den forbindelse kunne der eksempelvis
udfærdiges et katalog over mulige grønne investeringer som skolen selv kan lave. Dette vil dog være under forudsætningen at skolen får lov
til at beholde et eventuelt provenu. Skolen og Skolebestyrelsen vil gå i dialog med Ejendomsafdelingen herom.
Arrangementer/Foredrag:
Brian Hansen fremlagde et forslag om at skolen kunne være vært for forskellige oplæg/foredrag/drøftelser retter mod forældre og evt.
pædagogisk personale mm. Det kunne eksempelvis være et foredrag om ”unge med angst”. Skolebestyrelsen bakker fuldt op omkring
forslaget. Skolen undersøger muligheder for forskellige foredrag og kommer med et oplæg på næste skolebestyrelsesmøde.
3.

Nyt fra ledelse

17.25 – 17.45 Information

Information fra ledelsen herunder:
-

Referat/
Handling

Personale
Corona
SFR
Andet

Formålet er at give en status fra
skolen samt orientere
skolebestyrelsen omkring hvilke
opgaver, der fylder i øjeblikket.

Personale.
En enkelt medarbejder fra Høgevej, har søgt andet job. Stillingen besættes indledningsvis tidsbegrænset.
Vakant lærerstilling op afdeling Bøgeskovvej er nu blevet besat ved en intern ansøgning.
SFR:
I forbindelse med møde med Ole Steen omkring valg til Skolebestyrelsen, blev SFR også drøftet. Ønsket til SFR er at formalia overholdes, så
der udfærdiges dagsorden, referat mm. Møderne indkaldes i kalenderen, ligesom indholdet på møderne skal give mening. Det skal være
emner hvor skolebestyrelserne kan have indflydelse. På næste SFR drøftes ovenstående inklusiv kommende emner til møderne.
Dialogmøde:
Dialogmøde omkring en evt. løsning af Frederiksodde skolen i forbindelse med afdeling Bøgeskovvej afholdes mandag d. 28. februar 2022.
Lene Ladegaard Jørgensen har i den forbindelse stillet sig til rådighed til ordstyrerposten.
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4.

Referat/
Handling

Princip for lejrskole
og opfølgning på
tilføjelsen omkring
skilsmisse (i
princippet for
skole/hjemsamarbejdet)

17.45 – 18.30

Drøftelse

a) Princippet for lejrskole blev drøftet i
Formålet er at skolebestyrelsen
for givet princippet et Brush up,
oktober og skolen skulle med inputs fra
bestyrelsen føre princippet up to date. (Se og evt. giver det en justering.
det vedhæftede bilag om lejrskole.)
b) Hvordan gør vi forældre og
medarbejdere opmærksomme på nye
principper?

Princip for lejrskole:
Afsnittet i forhold til økonomien justeres til af Stefan og Anders og det opdaterede princip rundsendes til Skolebestyrelsen til godkendelse.
Princippet i forbindelse med skilsmisser:
Stefan Kelstrup har undersøgt om det har været i spil og kendskabet hertil. Det har vist sig, at der er behov for en synliggørelse af
principperne og orientering omkring evt. nye og opdaterede principper. Principperne, der er relevante for personalet indsættes i kultur- og
personalehåndbogen, og gøres samtidig mere synlige på skolens hjemmeside.
Kvartalsnyt:
Stefan Kelstrup og skolebestyrelsen vil fremadrettet udfærdige et ”kvartalsnyt” der udsendes til forældre og personale.

5.

Pause

18.30 – 18.45 Der er forplejning

Skolebestyrelsesvalg
2022

18.45 - 19.15

Referat/
Handling
6.

Orientering og
drøftelse

Der skal afvikles skolebestyrelsesvalg og
Stefan gennemgår procesplanen herfor.
(se bilag)
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Vi ønsker inputs fra bestyrelsen til,
hvordan hverver vi nye medlemmer og
suppleanter.
Referat/
Handling

Stefan Kelstrup gennemgik plan for valg for skolebestyrelsesvalg.
Der er orienteret omkring skolebestyrelsesvalget på Aula og Elbobladet. Skolen og skolebestyrelsen vil søge aktivt at opfordre forældre til at
opstille. Der vil i den forbindelse blive udfærdiget den føromtalte film omkring valget.

7.

Budget 2021 og et
lille blik på budget
2022

Referat/
Handling

Budget 2021 blev gennemgået. Det er lykkes skolen at ændre et negativt årsresultat fra 2020 til et positivt resultat i 2021 – ros fra
bestyrelsen for dette.
Investeringer i fejemaskine, låsesystem og CleverTouch, og buffer giver god mening.
Der skal laves et prioriteringskatalog i forhold til mulige investeringer, hvis økonomien ser positiv ud i oktober 2022 (efter elevreguleringen)

Evt.

Der ønskes en drøftelse af fritidsområdet ved Kirstinebjergskolen på et af de efterfølgende møder.

Referat/
Handling

19:15 - 19.45 Orientering

Afrunding af budgetåret (Se bilag)

