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Der blev afholdt  

ordinært møde torsdag d. 24. oktober 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: Susanne (suppl. Peter Vomb indkaldt), Pernille deltager først fra kl. 17:40 grundet del-

tagelse i andet, indkaldt møde 

Magnus og Sebastian fraværende 
 

 

 

 

 

 

-  

Bemærk: Vi starter i SFOen med rundvisning kl. 16:30 

 

Referat 
Punkt Tid Emne 

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

 

 Formidling, 
evt. beslut-
ning 

1 16:50 Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt  

2 16:55 Navnekonkurrence SFOen 
(O/D/B) 
Status og plan 

Navnene er uddelt og punktet drøftes igen ved næste møde. 
Personale inddrages inden næste møde. 
Der er forslag om at børnene bestemmer i den sidste ende. Evt. 
ved en valgkamp.  

 

3 17:00 Skolebestyrelsens principper: 
Til drøftelse forud for vedta-
gelse (D) 

- SFOens virksomhed 
 
Bilag 

 

Princippet drøftet og sendt til høring uden yderligere rettelser. 
 
 

 

4 17:15 Fra eleverne (O) 
- Fra de to elevråd v. 

Magnus & Sebastian 

Lykke roser eleverne: Der var en fin fejring af personalet på 
skolen ved lærerens dag. Der var lege og ros til alle. Eleverne var 
glade for at få lov til at gøre de voksne glade.  
De har mange tanke og er gode til at arbejde i elevrådet. 
Eleverne føler sig hørt – ros til personalet. 
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Bestyrelsen glæder sig over elevrådets indsats.   
 

5 17:25 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

 

Mona: Der arbejdes, i et samarbejde med BOFA, på at oprette 
en genbrugsstation på skolen. Brian fra BOFA kommer ud og 
underviser alle eleverne i affaldssortering  
 
Pernille: Der er forståelse for HRS økonomiske pres kan ligge i 
fordelingsmodel.  
Læringsmiljøer på HRS er vendt endnu engang. Kan vi lære af de 
erfaringer man har gjort på de skoler der allerede har bygget nye 
miljøer? 
Der er gang i processen omkring ansættelse af ny mellemleder 
og vi er næsten i hus 

 

4 17:35 Evt. (O) 
 

  

5 17:40 Revidere princip for hyttetu-
re, lejrskoler m.v. (D/B) 
 
Bilag 
 

Julie flytter placering af sætningen Hytteturen foregår på 
Bornholm, mens lejrskolen foregår et sted i Danmark. fra 

økonomidelen til afsnittet Det faglige, pædagogiske mål med 
hytteture og lejrskoler er og formulere de pædagogiske og fagli-
ge argumenter der ligger til grund for beslutningen af dansk 
lejrskole.  
 
 

 

6 17:45 Mere sikre, trafikale forhold 
omkring skolen (O/B) 
 

Der er en dannet en arbejdsgruppe, der arbejder med de trafika-
le forhold omkring skolen. Christina og Karolina vil gerne deltage 
i gruppens arbejde. 

 

7 17:55 BRKs budgetforlig 2020 – 
handlinger i forlængelse heraf 
set fra sb (D/B) 

Der er et ønske fra bestyrelsen om at kommentere på madsko-
leprojektets nedlæggelse. I sammen skriv nævnes udfordringer-
ne i forbindelse med tildelingsmodellen.  
Morten skriver et forslag, som sendes ud til bestyrelsen til gen-
nemsyn. 

 

8 18:10 Fælles Folkeskole Bornholm 
(O) 

- status 
- læringsfokuseret 

skoleudvikling 
 

Som en del og kommunens ønske om at ”løfte” folkeskolen er 
ledelsen på uddannelse – læringsfokuseret skoleudvikling. 
 
Der skal udarbejdes en udviklingsplan. I et samarbejde med 
bestyrelsen og personalet skal vi udarbejdes en vision for skolen. 
Denne skal danne grundlaget for udviklingsplanen. 
 
Personalet begynder på visionsarbejde på mandag d. 28.10.19 
på P mødet. 
 
Der er et ønske om et fælles visionsmøde med personale og 
bestyrelse. D. 25.nov. kl 17.00 er besluttet som dato og tids-
punkt for dette visionsmøde 

 

9 18:15 Budgetopfølgning (O/D/B) 
samt bestyrelsens ønsker i 
forhold til prioriteringer bud-
get 2020  
 
Bilag 
 

Økonomien er sårbar – der har været nogle ekstra udgifter. 
 
Vi har fået ”to voksenmidlerne pr.1. jan 2020” De penge skal 
bruges klogt. Vi arbejder på at finde de rette ressourcer i forhold 
til at løfte opgaven.  

 

10  Til pressen (B) Skriv ang. madskolen og tildelingsmodel kan sendes som pres-
semed. 

 

11  Til kommende møde(-r) (B) Navnekonkurrencen SFO – der skal tages en beslutning ang. 
procedure og valg  

 

12 18:25 Godkendelse af referat (B)   
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Referent / Julie Kjær Johansen 
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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 Bonnie Blicher Hedesmann 

 

Medarbejder Lykke Rømer 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Sebastian Groth 

 


