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Der afholdes 

ordinært møde mandag d. 11. feb. 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 

- Lykke Rømer - Svenning Bordoy  

Ledelsesrepræsentanter 

- Per Arndal (skoleleder) 

- Pernille Rigstad (kst. skoleleder) 

- Mona Dahl Andersen (kst. mellemleder) 

 

Evt. afbud 

Per Arndal (sygemeldt), Rosa fraværende.  

 

Flg. gæster deltager i mødet: 

- Skolechef Espen Fossar Andersen (præsentation m.m.)  

- Konsulent fra Center for Skole Heidi Jørgensen samt digitaliseringskonsulent, Digitalisering / BRK Maria 

Aastradsen Løvenstrøm (omkring Aula – erstatningen for Skoleintra) 

 

 

 

 

 

 

 

-  

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 Ingen bemærkninger, dagsorden godkendt.  

2 18:32 Den nye kommunikations-
platform AULA (O) 
v. Heidi Jørgensen og Maria 
Aastradsen Løvenstrøm 

Mål: Orientere om platformen m.m.  

Referat AULA erstatter Skoleintra pr. 1. aug. 2019. En indgang for forældrene. Giver overblik, er let tilgængelig 
og genkendelig. Er sikker, overholder GPDR-reglerne (persondataforordningsreglerne).  
Der skal være udarbejdet en kommunikationspolitik senest d. 10. april.  
 

3 19:00 Skolechef Espen Fossar An-
dersen – præsentation og 

Mål: Præsentation og mulighed for dialog mellem skole-
chef og skolebestyrelsen 
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mulighed for dialog 
 

Referat Espen præsenterede sig selv og sin motivation for at søge netop stilling som skolechef i BRK. Ditto om de opga-
ver, der ligger foran som også skolechef. 
Drøftelse af forskellige emner, bl.a. økonomi. 
 

4 19:30 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 Magnus fortalte om tiltag i forhold til bedre toiletforhold.  
Ny forretningsorden, de store vil gerne påtage sig det fulde ansvar, hvis de skal repræsentere alle elever. 
Det er ok med referater på Intra. 
 

5 19:40 Høring vedr. ferieplan 20/21 
 
Bilag – høringsbrev samt 
forslag til høringssvar 

Mål: At blive hørt i forhold til den efterfølgende politiske 
beslutning om skolernes ferieplan for skoleåret 
2020/2021 

 

Referat Forslag til høringssvar vedtaget. 

6 19:45 Vedtagelse af principper: 
- 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 

 

Mål: At få vedtaget de nye / reviderede principper.   

Referat Med ændringer, de tre principper vedtaget. 

7 19:55 Principper til drøftelse (D): 
 

- Princip for fremme af sundhed 
- Princip for brug af IT-udstyr 

med særlig fokus på brugen af 
mobiler 

 
Bilag 
 

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

 

Referat Med en enkelt tilføjelse samt evt. tillæg i forhold til mental sundhed. Gerne færre ord – indhold fint.  
Tilføj ecigaretter, evt. snus. Forslag sendes i høring. 
 
I forhold til IT-udstyr: Udsættes til næste gang. Først høring herefter.  

8 20:05 Ændring af forretningsorde-
nen: Definere valg af elev-
rådsrepræsentanter til skole-
bestyrelsen (D/B) 
 
Bilag 

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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Referat Forslag endeligt vedtaget. 

9 20:10 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
Bilag 

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

 

Referat Orienteret skriftligt, der er ændringer grundet personaleafgang.  

10 20:15 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(Bilag sendes forud for 
møde) 

 

Mål: Gensidig orientering  

Referat Kun note til sygefraværet – vi har forventet mere sygefravær denne måned. Det er koldt og mørkt, der har været 
prikkerunde. Man er ramt.  
Stillingsopslag: Merethe har sagt sin stilling op med udgangen af februar, derfor ny ansættelse af mellemleder.  
 

11 20:20 Evt. (O) 
 

  

Referat Intet. 

12 20:25 Til kommende møde(-r) (B) Mål: At skabe overblik over, hvad der skal behandles på 
kommende møde/møder i skolebestyrelsen. 

 

Referat Princip for IT-udstyr 
Kommunikationspolitikken og en eventkalender. 
 

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

 

Referat Se referat for dette møde.  

14 20:30 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 Godkendt ved mødets afslutning kl. 20:30.  

Pernille Rigstad d. 13.februar 2019 

 

Der bydes på frugt m.m. 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 

 


