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Referat fra: 
 

Skolebestyrelsesmøde  

Dato: onsdag den 29. august 2018 

Tidspunkt: 17.30-20.30 

Sted: Personalerummet 

 

Medlemmer 

Forældre: Jesper Sørensen, Estrid Dickmeiss Allesø, Bendt Dahl, Brian Andersen Thuesen, Jannie 

Rosendahl Møller, Lene Lillelund, Michael Jepsen 

Personale: Rikke Pereira, Margit Skovgaard Toft 

Ledelse: Birger Graversen, Birgitte Agersnap 

Elevrepræsentanter: Formand: Mathias 8.b, næstformand: Lucia 8.a  

 

Referent: Birger 

Brian kom kl 19.00 

 

Punkt Sag 

01 Konstituering af bestyrelsen 
- Drøftelse af vedtægter (se bilag) og afklarende spørgsmål 
- Valg af formand og næstformand 
- Årshjul 2018-2019 (se bilag), der er indkommet et ønske om at ændre 

Temadagen til den 07.12.18 kl. 15-21 
Beslutning  

Tid: 30  min. 
Referat 
Birgitte orienterede om styrelsesvedtægterne. Der er kursus for nye skolebestyrelser d. 
12/9. Efter orienteringen var der afklaring af enkelte spørgsmål.  
 
Estrid blev valgt som formand for skolebestyrelsen og Jannie blev valgt som næstformand.  
 
Møderækken i årshjulet blev godkendt med undtagelse af temadagen d. 7/12 som udgår, 
samt bestyrelsesmødet d. 7/11 der forlænges med en time og bliver til en temadag.   
 
Vi mødes i skolebestyrelsen til alm. møder fra 17.30 til 20.30 og på temadagen d. 7/11 fra 
kl 17.00 til 21.00 
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Punkt Sag 

02 Godkendelse af referat 
- Rundsendes til underskrift 

Beslutning 
Tid: 2  min. 

Referat 
Referater fra foregående møder bliver rundsendt til underskrift på næst kommende 
møde.  
Referatet er blevet fremsendt til kommentering og tilretning på Intra, og det endelige kan 
således godkendes her. Skolen opbevarer referaterne. 
 
Der vil ikke blive rundsendt et referat på dette møde, da den tidligere bestyrelse har 
godkendt det. 

03 Justering af dagsorden 
Beslutning 

Tid: 3  min. 
Referat: 
Punkt nr. 10 udsættes til næste møde.  

04 Meddelelse fra: 
 

1. Formand (0 min) 
2. Ledelse (5 min) 

Det har været en god start på skolen efter sommerferien. 
Det pædagogiske personale har været på 12-12 internat i uge 32 med temaet 
mindset. 
Efter sommerferien er der startet seks nye lærere. En lærer har valgt, af 
personlige årsager, at stoppe. Der er ansat en ny lærer som starter 1/10.   

3. Personale (5 min)   
Der bliver arbejdet med mindset i klasserne.  
I løbet af skoleåret vil skolen arbejde med Kompetencerne i ”klar til læring”. 
Det kan være en udfordring at holde gang i trivselsgrupperne i indskolingen. 
Skoleforvaltningen sætter mange tiltag i gang ude på skolerne.  

4. Elever (0 min) 
Mathias 8b er valgt som formand for elevrådet. Lucia 8a er valgt som 
næstformand i elevrådet.  

Kort orientering 
Tid: 10  min. 
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Punkt Sag 

05 Nyt fra udvalgene:  
 
Den tidligere bestyrelse valgte at arbejde i udvalg. Den nye bestyrelse skal beslutte, om 
arbejdsformen skal fortsætte og om udvalgene skal bestå. 
 

- Kommunikation (Jesper, Birgitte) 
Birgitte fortalte om møde med ”F og I” vedr. fælles kommunale kommunikation 
om skolerne i Syddjurs kommune.  

- Skolegårdsudvalg (Bent, Birgitte) 
Møde i planlægningsudvalget d. 5/9 

- Udskolingen (Jesper, Margit) 
Udvalget har ikke arbejdet med temaet efter sommerferien  

Beslutning og orientering 
Tid: 10 min 

 
Referat 
Skolebestyrelsen har valgt at nedlægge udvalgene og lægge arbejdet ind i 
skolebestyrelsesmøderne.  

06 Budget 2019 
- Orientering ved ledelsen om ændringer og konsekvenser jf. budgetforslag for 

2019 (se link på kommunens hjemmeside https://www.syddjurs.dk/budget2019) 
- Bestyrelsen skal beslutte, om de ønsker at lave et høringssvar, og om de vil 

nedsætte et udvalg til arbejdet 
 

Orientering og beslutning 
Tid: 25 min. 

Referat: 
Birger orienterede om direktionens oplæg til budget 2019. Skolebestyrelsen besluttede at 
fremsende et høringssvar til budget oplægget. Estrid og Jesper udarbejder et udkast som 
rundsendes.  

07 Besigtigelse af skolen og pause 
Tid: 15 min 
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Punkt Sag 

08 VIVEs rapport om tildelingsmodellen i Syddjurs kommen 
- Tilbagemelding fra Ekstraordinært Skoleforum 14.08.19, hvor Estrid og Birgitte 

deltog 
- Herunder fokus på VIVES opmærksomhedspunkter 
- Samt skoleforvaltningens fokus 

Drøftelse og afklaring 
Tid: 30 min. 

Referat: 
Birgitte og Estrid var til dialogmøde med fremlæggelse af VIVE-rapporten. Birgitte og 
Estrid kunne fortælle at VIVE i deres rapport om tildelingsmodellen og modellens 
understøttelse at øge inklusion kom med flere anbefalinger f.eks.  

- Fokus på kompetence udvikling af medarbejder.  
- Fokus på elevernes trivsel 
- Fokus på skolernes økonomiske styring.  
- Fokus på de skoler hvor specialklasserne ophører.  

 
Birgitte orienterede skolebestyrelsen om de anbefalinger som skoleforvaltningen knytter 
til rapporten. .      

09 Klagevejledning ved mobning  
- Orientering om Klagevejledning ved mobning (se Skoleporten) 
- Orientering om Procedure for håndtering af mobning (se bilag) 
- Jf. Skolens antimobbepolitik og Ordensregler (se Skoleporten) 

Orientering og opklarende drøftelse  
Tid: 30 min. 

Referat: 
Birgitte orienterede om procedurerne for håndtering af mobning.  

10 Retningslinje for Skolehjemsamarbejde (se bilag) 
- Orientering om skolens retningslinje for skolehjemsamarbejde jf. Princip for 

skolehjemsamarbejde (ligger på Skoleporten) 
Orientering og opklarende spørgsmål 

Tid: 15 min. 
Referat: 
Udsat til næste møde 

11 Punkter til kommende møder 
- Trivselsgrupper – medarbejdernes vinkel på Trivselsgrupper 
- Rapport Trivselsundersøgelsen 2018, herunder strategi og fokuspunkter  

Tid: 5 min. 
Referat: 
Skolens udviklingsaftale.  
Opdatering om arbejdet med skolegården 
En drøftelse af hvordan skolebestyrelsen vil føre tilsyn med skolen   
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Punkt Sag 

12 Evt. 
Tid: 5 min. 

Skolebestyrelsen er med på forældremøderne fra 0. til 4. klasse for at fortælle om 
trivselsgrupperne.  
0. årgang d 12/9 kl 17-19 – Mikkel  
1. årgang d. 5/9 kl 17-19 – Jesper  
2. årgang d. 7/9 kl 16.45–18.45 – Jannie 
3. årgang d. 19/9 kl. 16.30–18.30 – Estrid 
4b d. 6/9 kl 17.00 – Michael  
 
Der er kursus for skolebestyrelsen d. 12/9  

 

 
For deltagelse i mødet d. 29.08.18 : 


