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Referat af skolebestyrelsesmøde  
16. juni 2022 

 
 

 
Klokken 17:00 – 17:45 

Kort sommerafslutningsmøde 
(Middag ude i byen blev aflyst pga mange afbud) 

 
Deltager 
Forældre: Bill, Lene A., Søren, Thomas (Afbud: Gülay Lene T Signe) 
Ledelse: Anne, Torben (afbud Linda) 
Lærere: Thomas. Maria.  
 
 
 
1. 17:00 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

Godkendt 

 
2. 17:05 Ny ledelse – 5 min 

Torben har 30/5 sagt op pr 1/9, da han skal prøve noget helt nyt ved at starte studie på uni. 

Linda har 14/6 sagt op, da hun har fået nyt job. 
 

Anne, der er viceskoleleder, konstitueres fra 1/9. BU-chefen vil låne en ind- og udskolingsleder på andre sko-

ler i perioden frem til at en ny skoleleder er ansat og kan være med til fastansættelse af ny indskolingsleder.  
 

BU-chefen har indkaldt MED og skolebestyrelse til kort orienteringsmøde 20/6 om, hvordan processen bliver 

efter sommer med ansættelse af ny ledelse.  
 

En repræsentant fra den nye bestyrelse skal efter sommer sidde med ved ansættelsessamtalerne. Hele besty-

relsen vil få mulighed for at drøfte, hvad de lægger vægt på.  
 
 

 
3. 17:10 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min   

Nyt fra ledelsen 

• Valgresultatet blev sendt ud på AULA i sidste uge. Valget til bestyrelsen langt bedre denne gang end 

ved de to suppleringsvalg omkring jul, hvor der ingen kandidater kom. Vores indsats med at tale med 

forældre ved festen gav bonus. Fem nye forældre træder ind til august og supplerer de fire fra den 

nuværende bestyrelse (Søren Gülay Bill Signe). Vi fik også 1 suppleant.  
• 1000 tak til de forældre der nu stopper i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde gennem årene.   

• Skal der komme en bestyrelsen og sige til lykke til 9. årgang til dimissionen kl 17 d. 22/6  = Søren 

kommer og siger et par ord – tak for det, Søren!  

• SFO har ansat ny pædagog for Iben – Lindy fra SFO-råd og kommende bestyrelse var med v samta-

lerne 

• Hvem kan være med ved to ansættelsessamtaler: 

• Ea er stoppet på skolen. Hvem fra bestyrelsen kan være med ved ansættelse af ny børnehaveklassele-

der onsdag den 22/6 fra 13:30-17:00 Søren 

• Thomas flytter hjem til Thy. Der er ansættelsessamtaler 28/6 16:45-20.00 Hvem kan være med? Bill 
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• Ledelsen har sat ekstra opsyn nogle børn og børnegruppe i indskolingen. Vi arbejder samtidig pæda-

gogisk med at skabe en hverdag for børnene, hvor de leger og er med i fællesskabet uden at komme i 

konflikter. Det ekstra tilsyn er sat på, fordi vi samtid skal sikre at de øvrige børn kan være trygge.  
• Vi har et stort indsatsområde, der hedder mellemformer. Det handler om at blive endnu bedre til at 

skabe en pædagogik og skoledag, hvor der er ro og trivsel og struktur. Hvor konfliktniveauer dæmpes. 
PPR giver de professionelle konkret viden og metoder til skabe trivsel og læring for ALLE elever. Me-

toder fra NEST og special-pædagogik anvendes.  

• Vi kom for sent i gang med kommunikation og indsats i den ene 0. klasse i år. De burde vi i ledelsen 

have gjort bedre! Til gengæld har vi faktisk fulgt konklusionen fra heldagsmødet og holdt forældre-

møder hen over nytår og forår, når noget bøvler eller fungerer dårligt på både 3. 4. og 5. årgang – 

hvorefter klasserne er løftet med en fælles indsats.  
 

Nyt fra medarbejdere 

- Vi er klar til ferie  
- Der er stor tilslutning til sommerfesten på fredag, som vi glæder os til  

 

Nyt fra forældre 
- Michael skifter til Risskov skole til august.  

 

Thomas Stubbe: Det har været fantastisk at være med i bestyrelsesarbejdet i 12 år. Nu har jeg ikke flere børn 
på skolen, men jeg fortsætter i FU-bestyrelsen.  

 

 
4. 17:30  LUKKET PUNKT – 15 min 

 
 
5. 17:45 Eventuelt – 5 min 

 
 
 

 
 
 


