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Bestyrelsesmødet, den 19. februar 2014 

 

Fraværende Afbud: Eleverne 

Fraværende: Christian Thiim 

  

1607 Orientering si-

den sidst 

 

Formanden: 

 Der er kommet datoer for samrådsmøder i 2014. 

Skole og Forældre: 

 Der afholdes en fotokonkurrence med temaet ”Hvad for-

tjener en hånd på din skole”, hvor man kan vinde 4 X 

5.000 kr. 

Skolen: 

 Der var en orientering om udfordringer i to klasser. 

 I uge 9 afholdes terminsprøver i dansk og matematik for 

9. årgang. 

Trivselsambassadører: 

 Trivselsambassadørerne vil hjælpe til med at lave lege-

grupper i 1. klasse. 

 De vil ligeledes gerne arrangere noget med nogle eks-

terne, som kommer og laver noget om sociale medier. 

 Endelig vil de kontakte klasserepræsentanterne med 

henblik på at skaffe flere trivselsambassadører. 

 

1608 Skolebestyrelses-

valg 

Godkendelse af styrelsesvedtægten, bestyrelsens sammensæt-

ning og proceduren blev drøftet i bestyrelsen. 

 

Ad. Godkendelse af styrelsesvedtægt 

Styrelsesvedtægten indeholder de ni punkter, som bekendtgø-

relsen beskriver, der skal findes i den. 

Bestyrelsen skal godkende byrådets procedure for afholdelse af 

valg. Denne godkendelse besluttede bestyrelsen. 

 

Ad. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen kan spørge hvem, de vil, fra erhvervslivet, ung-

domsuddannelserne m.v. 

Bestyrelsen vælger selv, om de skal udpeges eller vælges. 

Bestyrelsen beslutter, at der skal forsøges indsat to medlemmer 

i bestyrelsen fra erhvervslivet m.v. i den bestyrelse, der tiltræ-

der den 1. august 2014. 

Disse skal udpeges – ikke vælges, og der skal udpeges inden for 

to af områderne, nemlig fra erhvervslivet/erhvervsrådet og fra 

ungdomsuddannelserne. 

Personalerepræsentanterne i bestyrelsen udtrykker bekymring 

om sin mindre indflydelse ved denne udvidelse af antallet af 

medlemmer. 
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Ad. Procedure 

Det blev besluttet, at der informeres på SkoleIntra i perioden 3. 

marts til 14. marts 2014. 

Derefter afholdes konkurrence med eleverne om at stille flest 

forældre til opstillingsmødet. 

Den 4. april uddeles flyers på P-pladsen og opstillingsmødet af-

holdes den 9. april 2014 sammen med et informationsmøde om 

skolereform afholdt af Skole og Forældre. 

 

1609 Godkendelse af 

udviklingsplan 

Der blev givet en gennemgang af den proces, der allerede er 

gennemført i arbejdet med udviklingsplanen. 

Det, der siden mødet i januar 2014 er sat ind i planen, er en 

oversigt over tiltag. Denne blev gennemgået i detaljen. 

 

Skolebestyrelsen godkender udviklingsplanen for 2014/15. 

 

1610 Godkendelse af 

kvalitetsrapport 

Den samlede rapport blev gennemgået punkt for punkt, og be-

styrelsen godkendte derefter kvalitetsrapporten for 2012/13. 

 

1611 Behandling og 

godkendelse af 

budget for sko-

lens undervis-

ningsmiddel-

konto 

Budgettet for undervisningsmidler blev gennemgået og kort 

drøftet. 

 

Bestyrelsens behandling af punktet opfylder bestyrelsens tilsyn 

med undervisningsmidler. 

 

Bestyrelsen beslutter undervisningsmiddelbudgettet. 

 

1612 Verserende sager Ingen ændring. 

 

 

1613 Forslag til punk-

ter til næste mø-

de 

De punkter, der blev besluttet i mødet i januar 2014, rykkes til 

mødet i marts 2014. 

 

 

1614 Evt. Intet. 

 


