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Dagsorden og referat 
Dato:  

21.08 2018  

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Maria Andersen 

                                       

Mødeleder: Formanden 

Mødedeltagere: Charlotte Jensen, Jørgen Winther Øster, Peter Hellwing, Joan 

Brønnum Kvist, Inger Dalgaard, Janni Damborg Bruun, Michael Bitsch, Rie 

Ernst, Henrik Degn. 

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

 

Forbered:  Ideer og indhold til bestyrelsens fremlæggelse på 

forældremøder. 

  

Afbud: Dorthe Klitgaard, Carsten Mikkelsen 

Fraværende: Elevrepræsentanter (de er ikke valgt endnu) 

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 
Tid 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 

1.  Konstituering af bestyrelsen. Konstituering af SB Formand og 

Næstformand; Valg af Formand og 

Næstformand for den to-årige 

valgperiode. 

Orientering om valgregler mv.    10 

min 

Som formand blev Charlotte 

Jensen valgt og til næst- 

formand blev Jørgen Winther 

Øster. Tillykke til dem begge 



Side 2 

og vi ser frem til 

samarbejdet.  

2.  Godkendelse af referat fra 

sidst 

Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min. 

Godkendt.  

Der var spørgsmål ang. 

årshjul.  

3.  Rammer for 

bestyrelsesarbejdet 

Aftale rammer og praktiske forhold; 

Orientering om kommunikation og 

tavshedspligt, mødedatoer, 

gennemgang af årshjul med SB 

aktiviteter. 

Orientering 20 

min 

Referat kommer ud med den 

nye dagsorden og referatet 

bliver offentlig gjort, når det 

er vedtaget i bestyrelsen.  

 

Ved afbud skriver man til 

Dorthe eller Maria. Dorthe 

eller Maria indkalder en 

suppleant ved afbud.  

Første suppleant er 

velkommen til mødet hver 

gang.  

 

Bestyrelsens navne og 

oplysninger skal opdateres på 

skoleintra.  

 

Vi byder op til åbenhed og 

dialog.  

Der er tavshedspligt.  

 

1 – 2 fra Bestyrelsen er med 

til ansættelse af personale og 

ledelse. 

 

Der kommer et årshjul ud 

som vi arbejder efter.  

Det kommer i dagsorden som 

en fast del af det.  

 



Side 3 

En mulighed er at læse 

hæfter fra skole og forældre  

www.skole-foraldre.dk 

4. Meddelelser Orientering Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

10 

min. 

Kommet godt i gang på 

skolen.  

Personalet har været på 

internat og forberedt arbejdet 

med læringsstrategier.  

Klub har lavet et lokale i gul i 

et klasselokale, hvor der er 

klub mandag og fredag.  

 

Lektiecafe er om tirsdagen for 

grøn og blå.  

 

5 Forældrekontakt og 

forældremøder 

Fordeling af SB 

forældrerepræsentanter og input til 

Forældremøder på årgangene; 

Udarbejdelse af skabelon 

(præsentation) til brug ved alle 

årgange. 

I medbringer jeres ideer til, hvad der 

er vigtigt at få leveret på 

forældremøderne.  

30 

min 

0.kl Michael   

1.kl Michael 

2.kl Janni 

3.kl (Tilde)  

4.kl Janni og Peter 

5.kl Charlotte og Inger 

6.kl Charlotte og Inger 

7.kl Joan 

8.a Joan 

8.b Jørgen 

9.kl Janni 

 

Liste bliver vedhæftet.  

Joan laver power point til 

fælles brug. 

6. Pilotprojekt: ”Vær med at 

præge din by” 

Orientering om projektet og SB/Ørum 

Skoles deltagelse. 

Jørgen orienterer og vi tager drøftelse 

af forslag til deltagelse. 

15 

min. 

Jørgen orienterede om 

projektet. Elevrådet kommer 

med i denne proces.  



Side 4 

7. Økonomi.   Status på Skolens økonomi. Maria orienterer om skolens økonomi i 

relation til budget 

10 

min 

Det ser fornuftig ud og 

budgettet holder.  

8. 10 års jubilæum i 

Tjelecenteret  

Orientering og drøftelse af 

Ørumsskoles deltagelse.  

Maria orienterer 10 

min. 

Der laves en dag sammen 

med dagpleje og børnehave 

til fredag d. 25.01 

9. EVT   Punkter til næste møde:  

Indskoling ansøgning til kortere 

skoledage. 1.11 

Besked system. 

Evt årshjul på  

bygning 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Inger Dalgaard 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 

 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Henrik Degn                            Rie Ernst  

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 
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__________________________________________ _______________________________________________ 

  

 

  

 

Møder i skoleåret 2018/2019:  

 

D. 21.08 / D. 26.09 / D. 08.11 / D. 04.12 / D. 16.01 / 28.02 / D. 09.04 / D. 15.05 / D. 13.06  


