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Referat af  

ordinært møde tirsdag d. 23. april 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) 

- Julie Kjær Johansen  (leder af indskoling/SFO)

 

Evt. afbud 

Per Arndal (sygemeldt), Rosa 
 

 

 

 

 

 

-  

Referat 
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) 

To ekstra punkter på: Pkt med fotografering samt ekstra 
punkt 14.  
 
 

 

2 18:35 Præsentationsrunde: 
- Skolebestyrelsen og 

Julie præsenterer sig 
 

--  

3 18:45 Fra eleverne (O) 
- Det lille Elevråd v. 

Rosa 
- Det store Elevråd v. 

Magnus 

Magnus / det store elevråd: Der er møde på fredag d. 26. 
april. Elevrådet skal bl.a. tale om fordeling af tiderne på 
multibanen.  
Lykke på vegne af Rosa: Skønne børn, der tager opgaven 
meget seriøst. Børnene fortæller også, at de godt ved, de 
har svært med at håndtere brug af mobilerne, hilser reg-
ler velkomne, dog synes børnene selv, at der allerede i 
forvejen er regler, som de bør kunne følge. Børnene på-
peger, at de ønsker én elev som minimum har en mobil 
med, når børnene selv går til og fra idræt (så der kan 
ringes til skolen ved behov for hjælp). Problem med bol-
de, der forsvinder. Problemstillingen rejses af de to elev-
råd i fællesskab. 

 

4 19:00 Årsberetning – drøftelse samt 
vedtagelse af denne. 
 
Bilag med udkast til årsberet-

Udkastet tilrettet og vedtaget.  
 
Pernille udarbejder invitation til forældrene. Beretningen 
medsendes. Pressen orienteres og inviteres til at deltage i 
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ningen følger umiddelbart op 
til ferien 
 
 

årsmødet.  
 
Dagsorden for mødet: 

1) Velkomst, herunder sang (Livstræet) 
2) Fremlæggelse af årsberetning (v. Morten) 
3) Drøftelse af årsberetning 
4) Evt. 
5) Tak for i dag – med sang 

 
Mødet afholdes i personalerummet 

 

5 19:30 Vedtagelse af 
- Princip for brug af IT-udstyr 

med særlig fokus på brugen af 
mobiler 
 

- Princip for fremme af sundhed 

 
Bilag 
 

Princip for brug af IT-udstyr: Tilrettes side 2 – Aftalen som 
er skriftlig, laves mellem elevens kontaktperson og hjem-
met. Gælder fra d. 1. august 2019.  
 
Princip for sundhed vedtaget. Gældende fra 1. august. 
 
Vi laver pressemeddelelse nu. PRi laver forslag til presse-
meddelelse, Morten godkender.  
 
 
 
 

 

6 19:40 Principper til drøftelse (D): 
 
Princip for 
 

- Forældreansvar og sko-
lehjem-samarbejde, 
herunder forældreråd 
 

- Evt. forældreklager 
 

Bilag 
 

Vedr. skolehjemsamtalerne: Vi ønsker en drøftelse af flg.: 
- 1 eller 2 samtaler om året, evt. den ene valgfri 

(for forældrene)? 
- Længden af samtalen: 15 min. – evt. længere ved 

konkret behov? Hvad skal være bestemt generelt 
– hvad bestemmer teamet selv? 

- Afvikling indenfor bestemte perioder (senest d. 
XX/yy), evt. forskelligt fra årgang til årgang? 

- Teamene drøfte: Hvad vil vi med vores sh-
samtaler, hvad drøfter vi med forældrene på 1. 
forældremøde? 

Forslaget sendes ud til kommentering. 
 
Forældreklageprincippet udsættes. 
 
 

 

7 19:55 Medlem til ansættelsesud-
valgt / ledig børnehaveklasse-
lederstilling 
 
21/5 kl. 15 – 16 / udvælge 
23/5 kl. 8 – 13 / samtaler 
 

Deltagere i ansættelsen af børnehaveklasselederstillingen 
er:  
 
Under forudsætning af, at skolechef giver tilladelse til 
ansættelser på trods af ansættelsesstop i kommunen skal 
der også udpeges medlemmer til ansættelsesudvalg vedr. 

- SFO-pædagog: 
- Skolepædagoger: 
- Pædagogisk assistent: 

 
PRI ser på eftermiddag-/aftenmuligheder i stedet for 
samtaler i dagtimerne. Morten og Christina vil gerne del-
tage, hvis muligt.  
 

 

8 20:00 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
Bilag 

Det er lige nu dyrt at tilpasse personalebeholdningen i 
organisationen. Ikke alt har været kendt, det udfordrer os, 
men vi er fortrøstningsfulde.  
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9 20:05 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(Bilag sendes forud for 
møde) 

 

Kst. skoleleder:  
- Udfordringer med planlægningen: Forlig, ringetider, 

personale der ønsker nedsat tid. Vi skal have ringeti-
derne op næste møde, I skal sige ja.  

- Vi indskriver elever i øjeblikket (fire her ult. April) 
- Vi er ved at indgå partnerskabsaftale med Bornholms 

Landbrug & Fødevarer. Punkt på kommende sb-
møde. 

- Vi omorganiserer Slusen for at lave et pædagogisk 
bedre og mere økonomisk bæredygtigt setup. 

- Vi har etableret et PU, der skal være bindeled mellem 
personalet og ledelsen. Målet hermed er at få større 
sammenhæng i organisationen pædagogisk og udvik-
lingsmæssigt. 

- Vi siger farvel til lærer Jens Falkenstrøm, der har valgt 
at opsige sin stilling pr. 30. april. Der er ansat tidsbe-
grænset lærer, som varetager Jens’ opgaver skoleåret 
ud. 

- Vi tager afsked med skoleleder Per Arndal fredag d. 3. 
maj. Skoledagen vil blive omlagt for eleverne, pau-
serne ligger anderledes, da der tages afsked med Per 
i skoletiden. 

 

 

10 20:15 Evt. (O) 
 

  

11 20:10 Til pressen (B) Årsmøde + årsberetning. 
Nye principper. 
 

 

12A 20:20 Til kommende møde(-r) (B) Indgåelse af partnerskabsaftale mellem Bornholms Land-
brug & Fødevarer samt Hans Rømer Skolen, herunder 
pressemøde d. 27. maj kl. 8:30 – 9:30. 
 
Ringetider 19/20 
 
Orientering omkring ændringer SFO 
 

 

13 20:25 Godkendelse af referat (B) Referat godkendt.  

14  Skoleleder Hans Rømer Sko-
len 

Julie er referent på dette punkt: 
Espen Andersen, skolechef, orienterede  
 
Hørringsfristen i forhold til Per Arndals afskedigelse er 
ovre. Der skal derfor sættes gang i processen omkring 
ansættelse af en ny skoleleder. 
Pga. kvalificeret ansættelsesstop skal Espen ansøge om 
lov til at ansætte. Ansøgning afsendes nu og Espen udar-
bejder en tidsplan for ansættelsesforløbet. 
 
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg. 
Bestyrelsens ønsker:  
Bestyrelsesformanden deltager og derudover et par be-
styrelsesmedlemmer. AMR, TR og en medarbejderrepræ-
sentant. En af skolens to sekretærer.  
Derudover deltager Julie og Espen 
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Julie udarbejder en liste over ansættelsesudvalg.  

/ Morten Enni og Pernille Rigstad d. 23. april 2019 
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Mødet slut kl.  

 

Christina Fürst Mogensen 

Karolina Madsen 

Laila Williamsson 

Morten Enni  som suppleant deltog Peter Vomb 

Peter Juel Jensen 

 

Susanne Ager Höy 

 

Susanne Wetterstein 

Medarbejder Mona Dahl Andersen 

 

Medarbejder Svenning Bordoy 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Rosa Harrekilde 

 


