
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16.30 – 18.30 

i mødelokalet på overbygningen 

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB & FORETAGSOMHED 

 

 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Anne Mette Sommer Karlsson 

 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

Fraværende:  

Anna Kjær 

Anne-Mette Thorøe 
Anne-Mette Karlson 

Karen Wikenhauser 

 

16.30 1. Spisning  

16.50 2. Sang – velkomst – Referat fra sidst (Bilag 1) Godkendt 

17.00 3. Aula!  D 

- Hvordan står det til? 

- Hvordan kommer vi bedst muligt videre? 

- Vigtigt! Skolebestyrelsens dokumenter kan i dag ikke 

ses på aula af skolebestyrelsens medlemmer. Inden 

næste møde informeres om, hvor/hvordan dokumenter 
findes. 

- Elevrådsrepræsentanterne har prøvet at anvende aula 

til at sende en besked og se lektier. 

- Der kommer løbende opdateringer/release af 

ændringer. 

- Opmærksomhed på, at ældre mobiler ikke kan gå på 
aula. 

- Forundring over, at ikke alle forældre kan se 

velkomstmail fra CN 

- Enighed om, at vi er i en læringsproces. 

- Drøftelse af, hvordan aula skal have retningslinjer for 

kommunikation. 
- Anette og Jeanett går i garderoben en fredag for at 

hjælpe forældre med aula. Det kan aftales om, Nina og 

Susanne også går med. 

 

17.25 4. Nyt fra elevråd O 

- Hvad har der været talt om på de første møder? 

Overbygningen: Elevrådet har arbejdet med skolefest i 

denne uge. 

Bordtennis er en succes. Det har kostet mange 
bordtennisbat. Nu er det arrangeret, at elever køber egne 

bat på skolen. 

Elevrådet har drøftet overgang fra fase 2 til fase 3. 

Hovedskolen: 

Elevrådet har drøftet overgang fra fase 1 til fase 2. 

Elevrådet arbejder hver gang med ønsker/mangler. 
I kommende måned er det skolefest i fase 2, der optager 

elevrådet. 

 

17.40 5. Talent – Input til arbejdsgruppe D  

Vi har aftalt et skolebesøg på Ringkøbing Skole for at blive klogere på emnet. 

- Hvad gør vi allerede? 

- For hvad? 
- For hvem? 

- Hvad er gevinsterne? 

- Hvad er omkostningerne? 

Ide om at tage elever med til et andet besøg på LUX. 

Ida har oplevet, at det frivillige forløb på VGT var godt. 

Overbygningen er i gang med at have forløb på UCRS, så 

erhvervsretninger kan opleves. På samme måde forløb i 
samarbejde med VGT. 

På pædagogisk weekend kommer de syv arbejdstitler fra 

Løkkefonden i spil som arbejdstemaer. 

Stadig opmærksomhed på muligheden for talentspejderne. 

18.05 6. Forretningsorden (Bilag 06-06b) D/B  

- Drøftelse af forretningsordenen  

- Er der behov for justeringer? 

Ved kommende møde justeres besætning af 

skolebestyrelsesmedlemmer i udvalg. 

18.10 7. Revision af principper: Bilag 7 
- Princip for teamorganisering 

Udsat 

18.20 8. Meddelelser 

 

 Sep 

2019 

Sep 

2018 

Sep 

2017 

 TS 75,8 74,5 73,3 

SFO 72,0 73,5 70,9 

KLUB 90,0 71,1 77,0 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

18.25 9. Eventuelt 

 

- Christian mødes med suppleant for Mikael Johnsen, der 

ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

- Glædeligt med mange, meget velkvalificerede ansøgere 

til barselsvikariater på både hovedskole og 

overbygningen. 
- Henvendelse fra 5. årgangs forældre: Matematikbogen 

er digital. Hvis elever har udfordringer, fordi de ikke har 

pc eller iPad, må disse elever sidde på biblioteket frem 

til kl. 14.30 hver dag med en skolecomputer. 

- Lev livet: Der er meget få forældre, der deltager på 

trods af flere påmindelser. Vi har som skole i flere år 
givet SSP respons med ideer til udviklingen af 

temaaftenen. Pointe at skubbe tidspunktet til foråret. 

 

 


