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Bestyrelsesmødet, den 18/6 2013 

 

Fraværende Afbud: Birger Højhus, Ole Hansen,  

Fraværende: Eleverne, Christian Tiim 

Maj Jensen mødte kl. 19 - 20 

  

1549 Valg 

 

Bestyrelsen konstituerede sig: 

Formand: Rikke Møller 

Næst formand: Kent Hjaltason 

Skole og Forældre: Steen Haxholm 

Trivselsambassadørerne: Birger Højhus 

Samråd: Rikke Møller 

Sup. til Samråd: Kent Hjaltason 

1550   Orientering si-

den sidst 

Formanden orienterede om, at sidste Samrådsmøde blev aflyst. 

Der blev uddelt bladet ”Skolebestyrelsen”.  

Skole og forældre opfordrer til, at skoleledelsen redegør for, 

hvordan slut målene opfyldes i forhold til undervisningen i pri-

vatøkonomi i forbindelse med unges viden og gøren efter folke-

skolen. Emnet blev kort drøftet, og der blev bl.a. redegjort for, 

hvordan der undervises i emnet i samfundsfag i 9. årgang. 

Der var intet nyt fra eleverne, skolen og trivselsambassadørerne. 

 

1551 Fagfordeling 

 

Fagfordelingen blev gennemgået for bestyrelsen. Princippet med 

ligelig kønskvotering har været vanskeligt at efterleve på enkelte 

årgange pga. den skæve kønsfordeling blandt skolens ansatte. I 

specialklasserne er der ikke sket lærerskift. To-

sprogsundervisningen varetages udelukkende af en lærer i kom-

mende skoleår.  

Bestyrelsen tog fagfordelingen til efterretning og vurderede, at 

den lever op til bestyrelsens principper. 

 

1552 Datoer for for-

ældremøder 

2013-14 
 

Der blev uddelt et bilag indeholdende en oversigt over kommen-

de skoleårs forældremøder. 

1553 Fordeling af 

klasser til besty-

relsen 

Der blev uddelt et bilag indeholdende en oversigt over nuværen-

de fordeling samt plads til fordeling af kontaktpersoner til kom-

mende skoleår. 

Skolebestyrelsens kontaktpersoner blev fordelt på skolens klas-

ser til skoleåret 13/14. 
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1554 Planlægning af 

forældremøder 

Det er på et tidligere møde blevet besluttet, at emnet er inklusi-

on. Følgende form blev besluttet: 

- ledelsen udarbejder en planche/ oversigt med statements over 

hvad inklusion er. Planchen indeholder bl.a. en kort beskrivelse 

af Herning Kommunes ”Knæk Kurven” projekt. Oversigten ud-

sendes til bestyrelsesmedlemmerne på Intra til skolestart d. 12/8, 

før det første bestyrelsesmøde, som afholdes d. 19/8. 

- planchen/oversigten er et oplæg til drøftelse af emnet inklusion 

- bestyrelsesmedlemmerne tager drøftelserne med tilbage i be-

styrelsen til videre behandling. 

 

1555 Sociale arran-

gementer 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

1556 Verserende sa-

ger 

 

Legeplads. 

Intet at bemærke. 

 1557  Forslag til punk-

ter til næste 

møde 

Det planlagte bestyrelsesmøde d. 26/8 flyttes til d. 19/8. 

Følgende punkter blev foreslået til næste møde: 

- Punktet om sociale arrangementer 

- Velkomst til ny skoleleder 

 1558  Eventuelt - Der blev forespurgt om der findes PCB- materiale på skolen 

- Der blev spurgt ind til den nye skolereform 

- Der mangler en mappe til et bestyrelsesmedlem 

 


