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Der blev afholdt 

ordinært møde onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16:45 – 18:45, 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), Magnus, Christina (suppleant indkaldt, dog med afbud), Rosa 
 

 

 

 

 

 

-  

Referat 
Punkt Tid Emne 

Til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B) 

 

 Formidling, 
evt. beslut-
ning 

1 16:45 Godkendelse af dagsorden, herun-
der evt. bemærkninger (B) 

Dagsorden godkendt med et par ændringer: 
- Punkt 5 udsat til næste møde 
- Der tilføjes et nyt punkt, punkt 12b (orien-

tering om personalesag) 
 

 

2 16:50 Fra eleverne (O) 
- Det lille Elevråd v. Rosa 
- Det store Elevråd v. Mag-

nus 

Fra det lille elevråd – der er medsendt referat, Lykke 
henviser hertil på elevernes vegne. Særligt skole-
hjemsamtalerne har været et punkt, der blev drøf-
tet.  
Fra det store elevråd: Afbud fra Magnus – ikke noget 
møde siden seneste skolebestyrelsesmøde.  
 

 

3 17:05 Omorganisering af det pædagogi-
ske personale, herunder SFOen 
med fuld virkning pr. 1. august 
2019 (O) 
 

Det har været et planlægningsmål i år at se på, 
hvordan vi bedst muligt får endnu mere kvalitet ind i 
det skole- og fritidstilbud, vi tilbyder forældrene på 
skolen. Derfor er der i forbindelse med planlægnin-
gen blevet lavet en ændring af organiseringen af 
også SFO-tilbuddet samt personalefordelingen og –
bemandingen i den del af skolens virksomhed.  
 
En del opgaver har i forgangne periode været vare-
taget af løsere tilknyttet personale. Vi har i ledelsen 
vurderet, at vi ved at lave en anden organisering af 
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vagtplanerne samt fordelingen af personalet faktisk 
har kunne udnytte vores ressource bedre indenfor 
den ramme, der er til rådighed.  
 
Derfor har vi pr. 1. august 2019 omorganiseret i 
SFOen.  
 
Indsatser:  
Vagtplanerne og timeforbruget i SFOen er blevet 
justeret. Det har medført, at der i januar blevet 
varslet nedsættelse af timetallet i flere af persona-
lernes timetal, da timerne ikke kan anvendes i vagt-
planerne, da SFOen ikke har lang åbningstid. 
 
Timeforbruget før og efter omorganiseringen er den 
samme. Vi har med øvelsen sparet de løsere tilknyt-
tede personaler; vi får sammenhæng. Det uagtet, vi i 
går har fået lov til at slå fire pædagogstillinger op – 
tre i skoledelen (fordi personale flyttes tilbage fra 
skolen til vanlige opgaver i SFOen) samt én SFO-
pædagog til Slusen.  
 
Så set ud fra et økonomisk, men også pædagogisk 
perspektiv, så får vi et stærkt tilbud til en lavere pris.  
 
-- 
 
Julie orienterer om tiltag i SFOen: Vi vil gerne i gang 
med en ny tid, da vi nu omorganiserer. Vi vil gerne 
lave et værdigt og pædagogisk tilbud, vi ønsker, at 
flere forældre vælger SFOen til. Herunder evt nyt 
navn.  
 
-- 
 
Bestyrelsen synes, det lyder spændende. Der opfor-
dres til, at også distriktets mange foreninger invite-
res med i tilbuddet og udviklingen af dette.  
 

4 17:15 Indgåelse af partnerskabsaftale 
mellem Bornholms Landbrug & 
Fødevarer samt Hans Rømer Skolen 
(B) 

Bestyrelsen tilslutter sig aftalen, som derfor kan 
underskrives på mandag d. 27. maj 2019. 

 

5 17:25 Vedtagelse af princip for  
 

- Forældreansvar og skole-
hjem-samarbejde, herun-
der forældreråd (B) 

 
Bilag 
 

Udsat til næste møde.   

6 17:40 Til drøftelse (D): 
 

- Princip for evt. forældre-

klager 
- Kommunikationspolitik 

 
Bilag 
 

Vedr. princip for evt. forældreklager. 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget, som sendes ud til 
kommentering i forældre- samt personalekredsen.  
 
Vedr. kommunikationspolitikken: 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget, som sendes ud til 
kommentering i forældre- samt personalekredsen.  
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En opmærksomhed kan der være på, at hvis der 
sendes informationsbreve ud, så forventningsaf-
stemmes mellem skole og hjem på årets forældre-
møde (senest).  
 

7 17:55 Nye ringetider skoleåret 19/20 (B) 
 
Bilag 

Pernille orienterede om baggrunden for ændringen:  
Vi skal udnytte vores ressource bedst muligt. HRS 
tilbyder færre pauseminutter end andre skoler i 
BRK. At ændre ringetiderne er en del af det af skolen 
tidligere vedtagne budget.  
 
Mona orienterede om ringetiderne.  
Læsebåndet kommer til at ligge anderledes end nu. 
Det skal aftales i teamet, hvornår læsebåndet ligger. 
Vi ser muligheder i, at der netop skal sættes fokus 
på, hvordan der læses i alle fag.  
 
Vi får skoleåret 19/20 to grundskemaer. Et de første 
20 uger af kommende skoleår; et de resterende 20 
uger. Dette af hensyn til det timetal, eleverne skal 
have i de respektive fag. Se tidligere, vedtagne time-
fordelingsplan.   
 
PRI kommunikerer ændringen til forældrene op til 
sommerferien. 
 

 

8 18:05 Valgfag skoleåret 19/20 samt de 
praktiske fag (B) 
 
Bilag 

Mona orienterede: Der er vedtaget lov om, at man i 
7. + 8. kl. skal have et praktisk fag. Det skal styrke 
optag til erhvervsuddannelserne. Eet af disse skal 
være håndværk & design, det kan være minimum et 
af flg. tre fag: Madkundskab, musik og/eller billed-
kunst. Vi tilbyder mad, hds samt billedkunst.  
Mona skriver til forældrene med information. Ele-
verne skal ønske, det fag, man starter i, fortsætter 
man med. Det er bindende.  
Der skal også udbydes praktiske fag for kommende 
7. årgang. Det bliver mad, idræt samt hds.  
Endelig valgfag for kommende 8. + 9. årgang: Årgan-
gene slås sammen, der tilbydes madkundskab, hds 
samt idræt.  
 

 

9 18:20 Ansættelsesudvalg pædagoger (B) Pernille fortalte om svær proces med at få lov til at 
slå stillinger op, idet der er ansættelsesstop i BRK på 
nuværende tidspunkt.  
Der bliver i dag eller i morgen slået fire stillinger op: 
En SFO-pædagog, tre pædagoger. Stillingerne slås 
internt op i første omgang. Hvis internt opslag med 
egnede kandidater, er der ansættelsessamtaler 
torsdag d. 6. juni i tidsrummet kl. 11:45 – 20:00. 
Er der ikke kandidater blandt ansøgerne, som i for-
vejen skal være ansat i BRK, så vil der komme eks-
ternt opslag med frist d. 16. juni. Ansættelsesudval-
get udvælger tirsdag d. 18. juni kl. 8 – 9; samtalerne 
afvikles torsdag d. 20. juni i tidsrummet fra kl. 845 - 
17. 
De forældrevalgte overvejer, om de har tid og lyst til 
at deltage i samtalerne de to datoer / d. 6. + 20. juni. 
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Tilbagemelding til Pernille snarest muligt.  

10 18:25 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
Bilag 

Vi har fået ekstraordinær kompensation i forbindel-
se med ekstraordinær sygemelding i personalekred-
sen. Der er kommet en justering af SFO-
budgetrammen, da der er flere børn tilmeldt end 
oprindelig spået. Vi forventer at gå i nul med årets 
udgang.  
 
Den gamle gæld vil forventet være væk, når vi går i 
gang med budgetår 2020. 
 

 

11 18:30 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(Bilag sendes forud for møde) 
 

Fra medlem: Drøftelse af fraværsregler pr. 1. aug. 
2019.  
Fra konstitueret skoleleder: Se tidl. fremsendte. 
Supplerende hertil: Pressemeddelelse vedr. røgfri 
skoletid samt brug af mobiler er ikke glemt;  
Vi har fået midler til inklusionsarbejdet samt åben 
skole kommende år fra BRKs udviklingspulje desan-
gående.  
 

 

12a 18:35 Evt. (O) 
 

Aftaler omkring årsmødet 
 

 

12B  Ekstra punkt: Personalesag PRI orientererede.  

13 18:39 Til pressen (B) Partnerskabsaftale 
 
 

 

14 18:42 Til kommende møde(-r) (B) Principper – forældreansvar og skole-
hjemsamarbejde; forældreklager. Derudover kom-
munikationspolitikken til endelig vedtagelse.  

 

15 18:44 Godkendelse af referat (B) Mødet slut kl. 18:45  

/ Morten Enni og Pernille Rigstad d. 22.maj 2019 

Der bydes på en sandwich, frugt 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                    afbud 

 

Elev Rosa Harrekilde 

 


