
 
 

Vedrørende Referat Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Godkendelse referat sidste møde 
 

Da dette er ekstraordinært møde udgår punktet og henvises til førstkommende ordinære 
møde 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Referat: 
 
Dagsordenen er godkendt. 
 

3. Orientering fra formanden 
 

Formanden takker af og orienterer kort om baggrunden.   
 
Referat: 
 
Da formanden ikke længere har børn på skolen, ønsker formanden at takke af og give 
stafetten videre. 
Formanden trækker sig helt ud af bestyrelsen.   
Der takkes for samarbejdet.  
Resten af bestyrelsen takker for indsatsen. 
 

4. Drøftelse og beslutning omkring det fremtidige arbejde 
 

Drøftelse omkring det fremtidige arbejde ift. arbejdsform, mødeform, emner mv. 
Ordet er frit ift. at få drøftet ovennævnte således der kan træffes beslutning om hvad vi 
skal bruge tiden på i den resterende periode og hvordan vi effektiviserer og sikrer gode 
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effektive møder hhv. ikke mindst hvordan arbejdet optimeres samt i hvor høj grad vi vil 
detailstyre mv. 
 
Referat:  
 
Der er et ønske om at bruge mere tid på fx henvendelser fra forældre i stedet for lange 
drøftelser fx omkring principper. 
 
Vigtigt med gode konstruktive møder med positive drøftelser - også ved uenigheder. 
Vigtigt at vi arbejder demokratisk og drøfter sagligt ved uenigheder - finde en god måde, 
så en uenighed ikke “stjæler” tiden på mødet.   
 
Hvad vil vi med skolebestyrelsens arbejde? Hvad er vores mission sammen? Og hvordan 
bruger vi vores tid hensigtsmæssigt i den forbindelse? 
 
Ønske om mindre tid til fx at revidere principper, og i stedet være mere synlige ude blandt 
forældrene fx via aktioner eller lignende.  
 
Kunne man gøre skolebestyrelsen mere spændende på fx hjemmesiden? 
 
Vi har mange gode måder, som vi arbejder på og har værdi - fx at vi nedsætter 
arbejdsgrupper, vores arbejde omkring byggeriet, det politiske niveau samt vores trafik 
aktion. Det ønskes der, at vi tager med videre.  
 
Et ønske om at der føres tilsyn med det, som kan optimeres og ikke så meget det, som 
fungerer rigtig godt.  
Ønske om kortere tid på principper og en mindre detaljegrad ift bestyrelsens rolle.  
 
Det havde været rart at vide som ny, hvad man “må” og “ikke må” - hvordan vi arbejder i 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen er enige om, at temaerne, som er udvalgt, skal fylde mere på dagsordenerne, 
og at de driftsmæssige aspekter fylder mindre.  
 
Ønske om at genbesøge visionen for skolebestyrelsen og kigge ind i, om den skal 
revideres, evt. efter valget i august.   
 
Konkrete forslag: 
 
Kunne der afsættes 1 time på hvert møde, hvor der arbejdes med idélisten? 
 
Forslag om at gennemgå alle princippernes tilsynskadence på et møde, så årshjulet kan 
rettes, og der frigives noget plads til andre ting. Evt. have arbejdsgrupper til principperne 
og andre aspekter, så der er lavet et forarbejde, så vi kan være effektive på møderne  
 
Stram mødestyring :-) 
 
Arbejde som et team - måske kan der arbejdes med flere punkter på samme tid, hvor vi 
deler os op.  
 
Ændre rækkefølgen i dagsordenen, så der er energi til temaerne.  
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Medlemmer melder ind, når det opleves, at et punkt tager for lang tid, så vi sammen kan 
hjælpes ad til at holde fokus på de aspekter, som vi ønsker skal fylde mere.  
 
Forslagene er godkendt.  
 

5. Re-konstituering 
 

I forlængelse af ovenstående punkt 3 og 4 er re-konstituering nødvendig. 
Det foreslås at alle poster bringes i spil da ovenstående drøftelse naturligt kan flytte 
hvilken funktion de enkelte medlemmer ser sig selv bedst i. 
 

Referat:  
 

Det besluttes at re-konstituere følgende poster:  
Formand: Julie opstiller. Julie er valgt. 
Næstformand: Jacob og Cathrine opstiller. Der afstemmes skriftligt. Jakob er valgt.  
SKOK: Jacob opstiller og fortsætter.  
Ansættelsessamtaler: Julie opstiller og Tine opstiller. Begge vælges.  
De andre arbejdsgrupper fortsætter.  
 

6. Suppleringsvalg 
 

Kort drøftelse af muligheden for at afholde suppleringsvalg da der ikke er suppleanter – 
før sommerferien blev det besluttet ikke at afholde dette da der var forholdsvis kort tid til 
næste valg men ved afgående formands udtræden bør denne beslutning tages op til 
overvejelse. 
 
Referat:  
 
Det besluttes, at der ikke afholdes suppleringsvalg. 
 

Meddelelser punktet udgår 
 

Eventuelt 
 
Referat:  
 

- Invitation til inspirationsmøder omkring sundhed og trivsel. Første er d. 18.11 kl. 
18.30-20.30. 

- Byggeri: Orientering om udearealerne. Der er klaget over det grus, som er anvendt 
foran indskolingsbygningen. Det er taget alvorligt, og der kommer gummibelægning 
på i stedet, til marts. Der kommer desuden et legetårn, så der er tre ting derude. 
Derudover kommer der en motorikbane. 

 

Referat 
 

Ved fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Endelig 
godkendelse på næste møde. 
 
Referent Mille 
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