
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder:  
 

Fraværende: Afbud: Anne Mette Thorøe, Anne-Mette 

Karlson, Nanna Simonsen 

Freja deltager som næstformand fra hovedskolens elevråd, da 

Lasse som formand er på lejrskole 

O= Orientering  
D= Drøftelse  

B= Beslutning 

16.30 1. Sang – velkomst – Referat fra sidst - Bilag 1 O  

16.50 2. Nyt fra elevråd  

- Elevinddragelse 

O 
Der har været et fælles elevrådsmøde for hovedskolen 

og overbygningen. Lærer, Heidi Brasen, fortalte om de 

syv karaktertræk. Vi talte om, at elevrådet skal være 

ambassadører for andre elever. Heidi fortalte også om 

åbent eller lukket mindset. 

Elevrådet på begge afdelinger har kun haft et enkelt 

møde med konstituering på hver afdeling og derefter 

det fælles møde. 

Nina og Anette har været til konference om 

elevinvolvering, og har ideer med til elevrådet ved 

kommende møder. 

 

17.00 3. Karaktertræk  

- Hvad er historien, hvor er vi nu? 

O 
CN præsentererede for nye bestyrelsesmedlemmer 

hovedtræk i de syv karaktertræk. 

Det fælles sprog omkring tilgangen bliver arbejdet, som 

vi alle vil arbejde med. 

Alle Årgangsteam har udvalgt karaktertræk, som der 

sættes særligt fokus på. 

 

R E F E R A T  

Sagsbehandler 
Ulla Pedersen 
Direkte telefon 
99 74 27 64 
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5. november 2020 
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17.10 4. Antimobbestrategi – Værdigrundlag - Bilag 2 

- Status 

O 
Jeanette, Poul og Christian har skrevet udkast til 

antimobbestrategi, hvor de syv karaktertræk er tænkt 

ind. Elever og personale skal involveres i det videre 

arbejde ved personalemøde og elevrådsmøder. 

 

 

17.20 5. Rundvisning på overbygningen O 
 

17.30 6. Årsberetning – Bilag 3 

- Fortællingen om 2019-2020 

 

O 
Præsentation af årsberetningen, hvor udeliv fra Corona-

tiden er taget med. På samme vis er karaktertræk og 

arbejdet med relationskompetencer beskrevet. 

Kompetencebaserede hold i sin tidligere udgave er 

udfaset. Den skriftlige årsberetning kommer på skolens 

hjemmeside. Det vil i kommende skoleår være inden 

for bestemmelser om årsberetninger at udarbejde video 

eller andet i stedet for skriftligheden. 

 

17.50 7. Konstituering 

- Valg af formand 

- Valg af næstformand 

- Valg af 2 forældrerepræsentanter til Folkeskolernes Samråd 
 

 

D/B 
Anette Bech Madsen er valgt som formand for 

bestyrelsen 

Jeanett Fredensborg er valgt som næstformand 

Anette B. M. Og Anne Mette Karlson er med i 

Folkeskolernes samråd. 

 

18.05 8. Forskudt bestyrelsesvalg 

- Vi drøfter fordele og ulemper ved forskudt bestyrelsesvalg 

 

D/B 
Mange gode argumenter for valgperiode på to år. På 

kommende bestyrelsesmøde stilles forslaget om to-årig 

valgperiode. 

 

18.15 9. Bestyrelsens årsplan og forretningsorden - Bilag 4 og bilag 5 

- Vi drøfter udkastene 

D 
CN præsenterer et udkast, som bringes med på 

kommende møde med opfordring til at forældrevalgte 

kommer med forslag til punkter. 

 

18.25 10. Meddelelser 

- Forældrevalgte 
- HS 

- OB 

- SFO 

- Klub 

- Ledelse (ansættelser) 

 

 Ult aug 
2020 

Ult aug 
2019 

Ult aug 
2018 

 TS 66,5 67,5 67,5 

SFO 73,2 68,5 65,5 

KLUB 72,3 76,8 56,3 
 

O 
Budgettet ser ud til at holde.  

 

18.28 11. Eventuelt 
 

O  
 

 


