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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirs. d. 20. august 2019 kl. 17.00 – 19.00  
 
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, Ulla Hald, Dorthe Bøgh, Jeannette Bach Drastrup,     
Fraværende: Luise Løt Nørholt 

Punkt Dagsordens 
punkt 

Proces Ansvarlige 
for punktet  

Tid 
Min 

Beslutning, ansvarlig og deadlines. 

1 Mødeleder 
 

Jane  17.00 – 
17.05 

 

2 Valg af 
mødeleder til 
kommende 
møde 

Velkommen 
tilbage fra ferien 
– og velkommen 
til Jeannette  

Ane 17.05 – 
17.10  

Ane 

3 Kvalificering 
 
Scenariebeskriv
elser til 
alternativ 
struktur inden 
for Børn og 
Familie til 
kvalificering i 
skolebestyrelser 

Orientering om 
scenarier og 
kvalificering 
fraskolebestyrelse
n – Se vedhæftede 
dagsordenstekst. 
 

JN 17.10 – 
18.10 

Præsentation af tre scenarie for ledelsesstrukturændring. 
Vigtige pointer som der kan påpeges i en kvalificering: 
  

1. korrekte tal som er tidssvarende 

2. Hvor mange ansatte skal en leder have 

3. en 2 strenget ledelse eller en 1 strenget ledelse med tilstrækkeligt antal af 

tilgængelige daglige ledere. 

4. hvilken indflydelse har skolebestyrelsen på valg af leder 

5. kan der være flere bestyrelser eller andre grupperinger af forældre samarbejder, 

for afdelinger på en skole eller dagtilbud 

6. kompleksiteten ved ledelse af mange medarbejdere – med specialafdelinger 

7. sikre et bedre børneliv med større sammenhæng mellem dagtilbud og skole 

Catrine, Ane, Jeanette og Dorthe skriver sammen om kvalificering  

4 Revideret 
styrelsesvedtægt 
Mariagerfjord 
Kommune 

Høringssvar fra 
skolebestyrelsen 

JN 18.10 – 
18.30 

Nyt er at referatet efterfølgende læses op og godkendes ved mødets afslutning. 
 
Det nye forslag er taget til efterretning. Så vi ønsker ikke at indgive høringssvar. 
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5 Økonomi  JN 18.30 – 
18.40 

Kommer på næste møde. 
Vi har fået 25 nye elever ved starten af dette skoleår. 
Elevtal i K klasserne er lige nu 52 – mod sidste skoleår 57 (plus 4 siden før ferien) 

6 Årshjul 
(revidering) og 
deltagelse i 
forældremøder.  

 KVH 18.40 – 
18.55 

Der er udsendt et revideret årshjul 
Fordeling af klasserne:  
2. årgang – Ane 
7. årgang – Frank 
0. årgang – Jane 
K afdelingen – UH 
1.årgang – Catrine 
4. årgang – Jane 
8. årgang – Gitte 
6. årgang – Jannie 
 
fortællingen kan handle om: 

• Forældre inddragelse – temadag 

• Den gode klasse/forældrefidusen 

• Grundfortælling 

• Folkeskole/privatskole – folkeskolen værdi 

KVH kommer med et lille oplæg 
 

7 Korte 
meddelelser og 
orientering fra: 

1. Formande
n 

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

epræsenta
nter 

Evt. 

Fælles 18.55-
19..00 

23/9 kl 17.00 besøg i Rostrup børnehave – Catrine og Jan 
 
Landsmøde Skole/forældre 15. og 16. november. Hvem vil med? 
 
Sammenlægning af 6. klasserne – Jeannette som er lærer i klassen oplever kun ro 
og god trivsel. De hygger sig på tværs af klasserne. 
Vi er klar over at vi skal have en proces i bestyrelsen om principper og 
retningslinjer for klassedannelser. 
 
KVH orienterede om de pædagogiske dage i Slettestrand – med indholdet: 
psykologisk ilt i hverdagen til børn og personale samt den svære samtale – 
relationskompetence 
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Punkter til 
kommende 
møde 

  - Årsberetning 
Tema – om forældreinddragelse 

 Godkendelse af 
referat 

    

 
Referent: Ulla Hald 


