
       
 
 

Referat  
 

 
 

Mødedato 

30.10.2019 

Mødested/lokale 
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, ledelse, repræsentanter fra Vildanden, medarbejderrepræsentanter. 

Referent 

Vibeke 

Afbud 

Charlotte, elevrådet. 

 
 
1. Godkendelse af referat   

Referatet er godkendt.       
        
2. Orientering        

 
Formand: 
- Der har været møde vedr. idrætscenteret - indgyder til samarbejde med skolen. 
- Budgetforlig er endegyldig vedtaget. Forslag om fast dagsordenpunkt på hvert bestyrelsesmøde. 
 
Ledelse: 
-Opgradering af læringsmiljøer: klasseværelserne, gangmiljøer – gulve og vægge. Lærerne er inddraget i 
denne proces. 
- Udvidelse i special: 24 elever i specialklassen. Der er på lærersiden opgraderet for at kunne varetage 
antallet af elever. 
- Ansættelse af barselsvikarer: Helle Lykke pr. 11/11 for Annika. Louise er startet pr. 28/10 for Sandra. 
- Opslag af 3 faste stillinger: samtaler d. 13/11 for ny børnehaveklasseleder, ny til mellemtrin og ny til 
udskoling.  
Anja kan deltage i samtalerne til børnehaveklasserne og mellemtrin kl. 14-15.30, Ane deltager i 
samtalerne i udskolingen kl 17.30 udskoling. 
- Elevrådets arbejde med skolens værdier: der er møde med elevrådslærerne i kommende uge, hvor 
arbejdet i elevrådet dette skoleår planlægges. 

 
Medarbejdere:  
- Skovbyvej: sammenlægningen drøftes, dagligdagen går fint med rutiner. 
- Fælleshåbsvej: 9. årgang laver projekt, flere klasser er ude af huset på ture, elevrådsmøde i 
udskolingen i denne uge. SSP årsplan (sociale medier 5. årgang, alkohol 7. årgang, 8. årgang (stoffer). 
 
Elevråd:  
-   
 



Vildanden: 
(Hvad er Vildanden optaget af, drift (antal børn) og kvalitet (hvordan arbejder I) udfordringer?) 
-Den nye styrkede lærerplan, alle er afsted på 3 læringsdage. Herefter udarbejdes der en plan for, 
hvordan det skal udmøntes lokalt. 
- 24 børn i Vildanden, 8 nye. Sidste år ved samme tid var der 14. Nye børn skal integreres i hverdagen, 
hvilket er særligt fokus i Vildanden: Læring gennem leg. Evalueringskultur i ny læreplan skal 
implementeres. 
- Vildanden er optaget af, hvordan deres situation bliver i forbindelse med sammenlægningen af de to 
matrikler på hhv. Skovbyvej og Fælleshåbsvej. 
- der skal fastansættes ny pædagog i Vildanden. 

 
3. Mål- og indholdsbeskrivelse fra SFO (O)      

Ulla fremlægger beskrivelserne for bestyrelsen. 
 
4. Ansættelse af ny skoleleder      

Skolechef og konsulent fra skoleafdelingen præsenterer styrelsesvedtægtens  
rammer og tidsplan for ansættelsesprocessen og rolle – og opgavefordeling for  
skolebestyrelsen. 

 
5. Budgetforlig 2020-23 (D)       

 I forlængelse af udmeldt budgetforlig får skolebestyrelsen mulighed for at drøfte forliget og 
evt. identificere de første opmærksomhedsfelter og kommunikationen omkring forliget. 
Budgetforliget er i aften godkendt. 
Bestyrelsen ønsker at være meget transparente i forhold til sammenlægningen.  
Frekvens: der skal kommunikeres ud direkte til forældrene, når der er noget nyt i sagen. 
Skoleleder melder ud torsdag omkring godkendelse af forliget, frekvens af kommunikationen ud og 
forventet tidspunkt for sammenlægning. 

    

6. Høringsbrev vedr. 2 årig valgperiode for skolebestyrelsesmedlemmer (B) Bilag  
Den 8/10 blev der udsendt høringsbrev vedr. påtænkt indførelse af 2-årig valgperiode. Bestyrelsen 
skal indsende høringssvar inden den 8. november 2019. 
Skoleleder indsender høringssvar: SB bakker op om udsendte høringsbrev. 
 

7. Evt.  
Ledelsen sender information ud til forældre omkring konstituering af skoleleder samt tidsplan. 
       
      

8. Punkter til næste dagsorden      
Kortere skoledag – videre drøftelse 3. årgang 
Værdiarbejdet opdatering  
Skolebestyrelsens videre arbejde med principper  
Fra årshjul: Overgang 2. til 3. årgang – forældreundersøgelse og lærernes oplevelse. 

Overgang 6. til 7. klasse  
  Budgetopfølgning    
       

 


