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Skolebestyrelsesmøde tirs. d. 08. oktober 2019 kl. 17.00 – 19.00 
Forslag om forlængelse høringssvar scenarie 4 kl. 19.00 – 20.00 
 
Mødested: Personalerummet  
  
Deltagere: Jane Kilgast Kristensen, Frank Konrad Thygesen, Luise Løt Nørholt, Gitte W. Fjallsbak, Catrine Grønberg Jensen, Jannie Elkær Bisgaard, Torben B 
Kragelund, Ane Toft, Jan Nielsen, Kirsten Vibjerg Hansen, Jeannette Bach Drastrup, Ulla Hald, Dorthe Bøgh, Christoffer Ertmann, Emma Linnemann 
Jørgensen 
 
Fraværende Gitte – Jane -  Christoffer 
  

Punkt Dagsordens 
punkt 

Proces Ansvarlige 
for punktet  

Tid 
Min 

Beslutning, ansvarlig og deadlines. 

1 Mødeleder 
 

  17.00 –  Frank 

2 Valg af 
mødeleder til 
kommende 
møde 

  - 17.05 Catrine 

3 Skole-hjem-
samarbejdet 
 
Bilag 
Se gældende  

Princip for skole-
hjem-samarbejde 
– retningslinjer.  

KVH 17.05 – 
17.20 

Kirsten fremlagde forslag til retningslinier for forældrerådene. Se bilag 
 
 
 
  
. 
 

4 Lejrskole 
 
Bilag 
Se gældende 

Gældende princip 
– gennemgang af 
eksisterende 

JN/KVH 17.20 – 
17.45 

Princippet blev drøftet. Bestyrelsen ønsker en præcisering af princippet for at gøre 
det tydeligere hvad der er lejrskole og skolerejse.  
Forældrene vil gerne bidrage ved eksempelvis at overtage børnene om natten. 

5 Klassekasser 
 
Bilag 
Se gældende 

Princip for 
klassekasser  
Fortsat.  
Se vedhæftede 
gældende princip 

JN/KVH 17. 45 
18.15 

Forslag til nyt princip blev gennemgået og drøftet. 
Klassekassen kan ikke bruges til skolerejser.  
Hvis der skal finde skolerejser sted må det financieres gennem projekter/aktiviteter 
hvor eleverne samler penge ind. 
Man må gerne indsamle penge hos forældrene til en skolerejse – gennem projekter 
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eller ved direkte betaling. 
Diskussionen danner baggrund for ændring af princip for klassekassen, som 
fremlægges igen på næste møde. 
Desuden udarbejdes der et princip for skolerejser. 
Principperne når det er vedtaget – sendes ud sammen med et skriv fra 
skolebestyrelsen. JN og KVH redigerer inden næste møde 

6 Princip om 
klassedeling og 
elevernes 
placering i 
klasser. 

Forslag til 
ændringer af 
princip. 

JN 18.15 – 
18.30 

Princip fremlagt og drøftet med ændringer. 
Princippet får ny indledning med udgangspunkt i, hvordan vores andre principper 
er tekstmæssigt. (mere moderne) ord og sætninger, som muligvis kan inddrages i 
beskrivelsen 

• Faglige og sociale fællesskaber 

• Platform for alderssvarende udfordringer både fagligt og socialt 

• Faglig udfordring for alle 

• Udskolingskultur 

• Udskolingsfællesskab 

• læringsbane 

Catrine, Ane, JN, KVH udarbejder forslag til princip 

7 Økonomi  JN 18.30 – 
18.45 

Økonomi gennemgået  
Samlet set – ser det for nuværende ud til at vi kommer ud af året med overskud på 
685.000 – HURRA for det. 

8 Korte 
meddelelser og 
orientering fra: 

1. Formande
n 

2. Kontoret 
3. Lærerne 
4. Eleverne 
5. Forældrer

epræsenta
nter 

Evt. 

Fælles 18.45 – 
18.50 

Jens Riise Dalgaard har rettet henvendelse til os, for at høre om tildelingsmodellen. 
JN har talt med om, hvad han gerne ville vide. 
Desuden var Jens indstillet på, at Svaleredens grund måske kunne bruges til noget 
andet - fx grønt område med street aktiviteter. I samarbejde med hallen. Det kunne 
være i kombi med evt mere parkering. 
Vi ønsker at lave en analyse af behovet for p- pladser. 
Ovenstående meldes tilbage til Jens Riise Dalgaard.  
Catrine melder tilbage til Jens.  
Landsmøde (Nyborg Strand) skole/forældre – man kan selv tilmelde sig. 
1000 tak for slik og hilsen 
Ny sekretær vikar for Henriette – Anette Mollerup 

9 Punkter til 
kommende 
møder.  

  18.50 – 
19.00 

Kjartan inviteres til mødet i januar (grundfortælling) 
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10 Max. I alt 120 
min 

    

 
 
 

 
11 

Høringssvar til 
scenarie 4 
Bilag  

Udformning af 
høringssvar 

 19.00 – 
20.00 

Forslag til høringssvar fremlagt og diskuteret. 
Det foreslås, at der i indledningen skrives præcist, hvad vi vælger at kommentere 
på og hvad vi undlader at kommentere på. 
Forslaget gennemarbejdedes på mødet og fandt sin endelige udformning. 

 
Referent: Ulla Hald 


