
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen skoleåret 2019/2020 
 

Side 1 af 4 
 

Der blev afholdt  

ordinært møde onsdag d. 21. august 2019 kl. 16:30 – 18:30, 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 / 9B  - Sebastian Groth / 9B

Medarbejderrepræsentanter 

- Lykke Rømer - Bonnie Blicher Hedesmann 

Ledelsesrepræsentanter 

- Pernille Rigstad (skoleleder) 

- Julie Kjær Johansen (leder af indskoling/SFO) 

- Mona Dahl Andersen (kst. Leder af overbygningen)

 

Evt. afbud: Magnus, Laila (suppleant indkaldt, dog med afbud); Christina ikke mødt. 
 

 

 

 

 

 

-  

Referat  
Punkt Tid Emne 

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

 

 Formidling, 
evt. be-
slutning 

1 16:30 Velkomst til særligt de nye 
medlemmer samt godken-
delse af dagsorden, herun-
der evt. bemærkninger (B) 

Budgetproces udsat grundet folketingsvalg, derfor ikke hø-
ring på aug.mødet 
 
 

 

2 16:40 Skolebestyrelsens forret-
ningsorden (D/B) 

Note om valg af elevrådsrepræsentanter 
Møderække – vi søger at lave den fulde plan, den clearer vi 
igen i dec. Drøftelse af hvornår møderækken besluttes.  
Følgende ændring er vedtaget: 

Skolebestyrelsen fastsætter tidspunktet for afholdelse 
af de ordinære møder for et år ad gangen, og møde-
rækken udarbejdes og vedtages i august måned  
Opmærksomhed på tavshedspligt 

 

3 16:50 Møderække 19/20 (D/B) 
- Mandage var øn-

sket, alle kan dog 
ikke 
 

Drøftet og besluttet at der udarbejdes et nyt forslag med 
rullende dage. 
Der holdes fast i tirsdag d.17.sep. 
Starttidspunkt kl 16.30 

 

4 17:00 Arbejdet med udarbejdelse 
/ revidering af skolebesty-
relsens principper (D/B) 

- Prioritering af ar-
bejdet med de re-
sterende princip-
per (de lovpligtige) 

- Drøfte arbejds-

Rækkefølgen/prioriteringen er vedtaget, dog er forældrean-
svar og skolehjemsamarbejde rykket op til sep. 
Ved de lovpligtige principper udarbejder Pernille et oplæg, 
der drøftes på bestyrelsesmødet. 
Derudover udarbejder bestyrelsen forslag til principperne 
fælles.  
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form samt – 
proces i forhold til 
revidering af de 
nuværende 
 

 

6 17:30 Årshjul for skolebestyrel-
sens arbejde (D/B) 

Årshjulet er gennemgået. Det er et dynamisk værktøj.  

7 17:20 Revidere gældende princip 
vedr. brug af cykelhjelm 
(forslag – indarbejdes i 
eksisterende princip om 
brug af legeredskaber) (D) 
 

Sendes ud til kommentering  

8 17:30 Status på skolen, herunder 
skolestart m.m.  (O) 

- Eleverne 
- Personalet 

(ans.udvalg bla.) 
- Fokusområder i 

SFO og skole 
 

4. årgang er nu 28 elever, og det betyder at klassen lægges 
sammen, men at den ressource der er blevet tildelt klassen 
fastholdes indtil videre.  
Ansættelse af skolepæd. og mellemleder - processen er i 
gang. 
Fokusområder: Der arbejdes i ledelsen med uddannelsesfor-
løbet læringsfokuseret skoleudvikling. Der vil blive arbejdet 
sammen med personalet omkring styrkelse af fagligheden – 
vi holder fokus på området bl.a. Ved styrkelse af faglige fæl-
lesskaber. 
Der skal sammen med skolebestyrelsen og personalet udar-
bejdes en udviklingsplan, der skal fremlægges for BSU. 
Mandag, på personalemødet går vi i gang med arbejdet 
omkring trivselsundersøgelsen. 
Vi udvikler også på organisationen. Vi har f.eks. oprettet 
pædagogisk udvalg, der skal være forbindelsesled mellem 
personalemøder, afdelinger og ledelse.  
Den ”nye” lokalaftale mellem lærerforeningen og kommu-
nen er landet på skolen. Som udgangspunkt er man på sko-
len i arbejdstiden – den fulde tilstedeværelse. Men der er 
fleksibilitet i forhold til placeringen af arbejdstiden.  

 

9 17:40 Kirkegang sidste dag før jul 
– hvad ønsker skolebesty-
relsen? (D/B) 

Punktet blev drøftet og det blev besluttet at traditionen 
fortsætter. 

 

10 17:50 Forespørgsel fra producent, 
som ønsker at indgå sam-
arbejde med skolen om at 
opstille automat med mæl-
keprodukter (D/B) 
 

Skolebestyrelsen vedtager at sige nej tak til dette  

11 18:00 Budgetopfølgning (O/D/B) 
Bilag 

Pernille orienterede   

12 18:05 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

(Bilag sendes forud for 
møde) 

Julie orienterede om et mindre projekt i samarbejde med 
studerende strategisk design. 
 
 
 

 

13 18:15 Evt. (O) 
 

Aula/Intra hvor ligger informationer om principper for sko-
len. Pernille og Mona ser på skoleporten og undersøger 
muligheder.  
Skolehunden skal på første uddannelsesdag inden den kan 
komme med i skolen. Det kommer den midt i september. 
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14 18:20 Til pressen (B) Intet  

15 18:25 Til kommende møde(-r) (B)   

16 18:29 Godkendelse af referat (B) Godkendt  

/ Morten Enni og Pernille Rigstad d. 13. aug. 2019 

Der bydes på lidt let (frugt, kiks eller lign.) 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 Lykke Rømer 

 

Medarbejder Bonnie Blicher Hedesmann 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Sebastian Groth 

 


