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Der afholdes 

ordinært møde mandag d. 14. jan. 2019 kl. 18:30 – 20:30, personalerummet 
 

Deltagere 

Forældrerepræsentanter 

- Morten Enni (formand)  

- Susanne Ager Höy (næstformand) 

- Christina Fürst Mogensen 

- Karolina Madsen  

- Laila Williamson 

- Peter Juel Jensen 

- Susanne Wetterstein 

Elevrepræsentanter 

- Magnus Madvig Hansen / 8B - Rosa Harrekilde / 5B 

Medarbejderrepræsentanter 

- Mona Dahl Andersen - Svenning Bordoy  

Ledelsesrepræsentanter 

- Per Arndal (skoleleder) 

- Merethe Funch Jørgensen (mellemleder) 

- Pernille Rigstad (kst. skoleleder, referent) 

Evt. afbud 

Per Arndal (sygemeldt), Peter Juel Jensen (Peter Vomb indkaldt som suppleant), Rosa (ingen suppleant ind-

kaldt) 
 

Dagsorden 

Punkt Tid Emne 
Til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

 Formidling, 
evt. beslut-
ning 

1 18:30 Godkendelse af dagsorden, 
herunder evt. bemærkninger 
(B) 

Mål: At sikre ordentlig afvikling af mødet, herunder give 
mulighed for, at evt. nye forslag til punkter behandles 
samt prioritering af punkterne besluttes af den samlede 
skolebestyrelse.  
  

 

Referat 
Pkt 1 

Magnus går kl. 20.00, pkt. 9 rykkes op, så Magnus når at være under behandlingen af punktet. 

2 18:35 Fra eleverne (O) 
- Det lille Elevråd v. 

Rosa 
- Det store Elevråd v. 

Magnus 
 

Mål: At lade elevernes røst komme til orde. Kvalificere 
skolebestyrelsens arbejde, herunder fokusområder, også 
set fra et elevsynspunkt.  
At få en tilbagemelding fra elevrådene, der på seneste 
møde blev bedt om at tage stilling til, om de vil have 
referaterne sendt ud til alle forældre. 
 

 

Referat 
Pkt 2 

Magnus fortæller, at der ikke siden sidste bestyrelsesmøde har været nyt elevrådsmøde i det store elevråd. Næ-
ste møde i det store elevråd er sidst i denne uge. Magnus fortæller om indsats i forhold til at sikre bedre miljø på 
toiletterne. Der skal på næste elevrådsmøde tales om multibanerne. Der har været afholdt fælles idrætsdag i 
Bornholms Fælles Elevråd for øens 9. klasser, det var en god dag. Det store elevråd skal tage stilling til, om refe-
rater fra elevrådene kan lægges på Intra.  
Af referat fra seneste møde i Det lille elevråd bemærkes, at man i det lille elevråd synes, der er for få toiletter til 
eleverne. Vi retter henvendelse til Ejendomme & Drift. Det er især på 40’er + 50’er-gangene, der mangler toilet-
ter.  
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3 18:50 Evaluere Samrådsmødet d. 4. 
dec. 2018 (D/B) 

Mål: Opfølgning samt give overblik over den videre pro-
ces på øplan samt lokalt på Hans Rømer Skolen 
 

 

Referat 
Pkt 3 

Drøftet. Det var en bunden opgave, det styrede en del af arbejdet. Godt setup. Det gik igen i de fleste af grup-
perne var to-voksenordning, øget mulighed for inklusion.  

4 19:05 Evaluere skolebestyrelsesar-
bejdet – 1. halvår af indevæ-
rende skoleår (D/B) 

Mål: Med udgangspunkt i det erfarede at kvalificere det 
fremadrettede arbejde i skolebestyrelsen 

 

Referat 
Pkt 4 

Møderne foregår i en god ånd. Møderne er konstruktive. Det kan også være en svær tid at være skolebestyrel-
sesmedlem i – det er svære vilkår. Budgettet har udfordret os, nu lysner det. Årshjulet vedhæftes dagsorden 
med jævne mellemrum.  
 

5 19:15 Vedtagelse af nyt samt revi-
derede principper (B): 

- Hytteture, lejrskole 
og lign. (bilag) 

Mål: At få vedtaget de nye / reviderede principper.   

Referat 
Pkt 5 

Princippet vedtaget. 
Skolebestyrelsen udtrykker glæde over, at flere forældre har meldt tilbage i forhold til forslaget omkring princip-
pet, stort set alle med tilkendegivelse af, at forslaget ser fint ud. En forælder bemærker, at der er ønske om flere 
ture. Niveauet i det foreslåede fastholdes dog indtil videre grundet skolens økonomi. Vi sikrer et realistisk ni-
veau. Hvis der fra budget 2020 er flere midler, ser skolebestyrelsen på det igen.  
 

6 19:20 Principper til drøftelse (D): 
- Arbejdets fordeling blandt perso-

nalet samt planlægningen af et 
skoleår 

- Faglig fordybelse og hjemmear-
bejde (lektier) 

- klassedannelse, herunder klasse-
sammenlægning samt placering af 
nye elever i allerede etablerede 
klasser 

 

(tre bilag) 

Mål: At få kvalificeret det udkast, der efterfølgende skal 
udsendes til kommentering blandt forældre, personale 
og elevråd 

 

Referat 
Pkt 6 

Med få justeringer, så sendes alle tre forslag til principper til høring hos elever, forældre og personale.  

7 19:35 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
(bilag) 

Mål: Skabe åbenhed, indsigt og dialog omkring økono-
mien og dermed prioriteringerne.  

 

Referat 
Pkt 7 

Drøftet. 

8 19:40 Budget 2019 (D/B)  
 
(bilag) 

Mål: Ud fra en drøftelse og dermed prioritering, forven-
tes budgettet for kommende kalenderår vedtaget.  

 

Referat 
Pkt 8 

Vedtaget. 

9 20:00 Forslag til ændring af forret-
ningsordenen: Definere valg 
af elevrådsrepræsentanter til 
skolebestyrelsen (D/B) 

Mål: At drøfte samt beslutte, hvordan der vælges af 
elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen. Det skal 
tilføjes i forretningsordenen, som så skal ændres som 
konsekvens heraf.  
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Bilag følger snarest muligt og 
forud for mødet 
 

Referat 
Pkt 9 

Forslaget tilføjes: De to valgte repræsentanter sikrer, at begge elevråds meninger repræsenteres. For-
slaget sendes til drøftelse og kvalificering. Der skal være opmærksomhed på udfordringen, hvordan 
elevernes samlede røst bliver hørt.  
 

10 20:10 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(bilag sendes forud for 
møde) 

Mål: Gensidig orientering  

Referat 
Pkt 10 

Der er fra nogle forældre en oplevelse af, at der ikke svares på forældrehenvendelser med rimelig frist. Pernille 
gør personalet opmærksom herpå. 
 

11 20:15 Evt. (O)   

Referat 
Pkt 11 

(intet) 

12 20:20 Til kommende møde(-r) (B) Mål: At skabe overblik over, hvad der skal behandles på 
kommende møde/møder i skolebestyrelsen. 

 

Referat 
Pkt 12 

Skolechef Espen Fossar Andersen deltager. 

13 20:25 Til årsberetningen (B) Mål: At kvalificere denne ved at notere punkter hertil i 
løbet af skolebestyrelsesmøderne.  

 

Referat 
Pkt 13 

Budget 2018 (overskud) + budget 2019; principper. 

14 20:29 Godkendelse af referat (B) Mål: Referatet godkendes undervejs, dog afrundes da-
gens møde med en samlet og endelig godkendelse af 
referatet. Afslutningstidspunkt for mødet anføres.  

 

Referat 
Pkt 14 

Godkendt. 

/ Morten Enni og Pernille Rigstad d. 8. januar 2019 

 

Der bydes på lidt, men godt at spise samt vand/kaffe/the undervejs 
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Mødet slut kl.  

 

Christina Fürst Mogensen 

Karolina Madsen 

Laila Williamsson 

Morten Enni  

Peter Juel Jensen 

 

Susanne Ager Höy 

 

Susanne Wetterstein 

Medarbejder Mona Dahl Andersen 

 

Medarbejder Svenning Bordoy 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Rosa Harrekilde 

 


