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Der blev afholdt  

ordinært møde torsdag d. 20. juni 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 

- Pernille Rigstad (skoleleder) 

- Julie Kjær Johansen (leder af indskoling/SFO) 

- Mona Dahl Andersen (kst. Mellemleder)

 

Evt. afbud: Svenning (Pia Rolsted Hansen deltager som suppleant), Magnus, Morten, Susanne A 

H, Peter JJ. Mona deltog ikke.  
 

 

 

 

 

 

-  

Referat 
Punkt Tid Emne 

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

 

 Formidling, 
evt. beslut-
ning 

1 18:30 Godkendelse af dagsorden, herun-
der evt. bemærkninger (B) 

Karolina valgt som mødeleder i fravær af formand 
og næstformand. 

 

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

nus 

Der har været afholdt møde i Det lille Elevråd. Der 
har været fokus på læsebånd.  
 
 

 

3 18:45 Høringsbrev vedr. undervisnings-
timetal i 0. - 3. klasse (D/B) 

 
Bilag 
 

 
 

Forslag til høringssvar tilrettet. Ellers godkendt.   

4 19:00 Vedtagelse af  
 

- Princip for evt. forældre-

klager (B) 
- Forældreansvar og skole-

hjem-samarbejde, herun-
der forældreråd (B) 

- Kommunikationspolitik (B) 

 
Bilag 

Vedr. princip for forældreklager: Vedtaget med 
nogle få ændringer. 
 
Princip vedr. forældreansvar og sh-samarbejde. 
Vedtaget med få ændringer. 
 
Kommunikationspolitikken – vedtaget med få æn-
dringer.  
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5 

19:10 Status – arbejdet med skolebesty-
relsens principper (D/B) 
 

- De lovbundne 
- De aftalte 
- Evt. yderligere 

 

Vi har udarbejdet mange nye principper, vi har revi-
deret andre. Nogle mangler, men behandles i sen-
sommeren 2019. Stor ros til bestyrelsen for det 
store stykke arbejde.  

 

6 19:25 Møderække næste skoleår (D) 
 
 

PRI laver udkast til møderække. Første møde d. 21. 
august kl. 16.30 – 18.30. 
Ellers foreslås mandage oktober til april kl 18- 20. 

 

7 19:35 De forældrevalgtes tilknytning til 
klasserne skoleåret 19/20 (B) 
 
Bilag 

Vedtaget med et par ændringer: 
Christina er repræsentant for SFO (Morten slettet) 
Susanne AH er repræsentant for 5B (Christina slet-
tet) 

 

8 19:45 Evaluering af året i skolebestyrel-
sen (D) 
 
 

Det gode: God dialog, god stemning. Vi går fra mø-
derne med en følelse af, at vi har nået noget.  
Opmærksomhed: Når vi drøfter principper, så har 
det været meget med udgangspunkt i et udkast. Vi 
vil gerne have større fokus på drøftelserne også fra 
bunden. Vi har dog ikke ’jappet’ tingene igennem, vi 
har turde udsætte.  
Aftale for kommende år: Form og proces for afvik-
lingen af møderne har været god, vi fortsætter på 
samme vis. Vi vil gerne drøfte visioner og udvikling. 
 

 

9 20:00 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
Bilag 

Taget til efterretning.  

10 20:05 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(Bilag sendes forud for møde) 
 

Formanden ikke tilstede. 
 
Vi forventer, at vi har ansat ny bh.kl.leder i løbet af  
uge 26. 
 
Mellemlederstillingen som leder af overbygningen 
slås op i uge 26/27, frist cirka medio august, samta-
ler d. 22. aug. forældre, der har lyst til at deltage i 
processen, henvender sig til Pernille 
 

 

11 20:15 Evt. (O) 
 

Julie: Der bliver udskrevet navnekonkurrence for 
vores ’nye’ SFO. Konkurrencen udskrives i morgen. 
Bestyrelsen inddrages på førstkommende skolebe-
styrelsesmøde.  
Jubilæum – hvornår er det? PRI undersøger. 

 

12 20:20 Til pressen (B) (intet)  

13 20:22 Til kommende møde(-r) (B) Konkurrencen 
Møderække 
Årshjul 
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14 20:25 Godkendelse af referat (B) Godkendt.  

/ Morten Enni og Pernille Rigstad d. 11. juni 2019 

Der bydes på smørrebrød, 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                           Pia Rolsted Hansen deltog som suppleant 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Rosa Harrekilde 

 


