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Dagsorden og referat 
Dato:  

30.01 2019 

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

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

Brønnum Kvist, Tilde Netra Lykkegaard Christensen, Janni Damborg Bruun, 

Michael Bitsch, Malene Hald, Rie Ernst, Henrik Degn. 

Elevråd: Line Andersen og Julie Borup  

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

Forbered:  Læse de dokumenter der er vedhæftet som bilag.  

 

 

Afbud:  

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Tid 

min 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 

1.  Godkendelse af referat. Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 Godkendt 



Side 2 

2.  Meddelelser Orientering, hvor emner der giver 

anledning til yderligere drøftelser må 

tages som pkt. til næste møde 

Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

 

15 

Fra uge 8 starter 

familieafdelingen projekt DUÅ  

op på Ørum skole. Projektet 

løber de næste 2 år – såfremt 

der er tilslutning. Projektet 

dækker flere skoledistrikter. 

 

I uge 6 har skolen bla. IT-

dag, samt sexualitet, køn mv. 

 

Tilmelding til 0. klasse – 

august 2019, der er 30 elever 

tilmeldt. 

 

Nyt udspil til 

reformændringer er kommet i 

dag. Skal drøftes i 

skolebestyrelsen på et senere 

møde. 

 

Der er kommet et 

forståelsespapir i forhold til 

lærernes arbejdsforhold.  

 

Cepos – Ørum skole blandt 

de bedste i Viborg kommune 

og omkring nr. 111. 

 

Skolen har i januar foretaget 

en forflyttelse af en lærer. 

Processen har været svær, 

men er gennemført af 

økonomiske grunde. 

 

Elevrådet planlægger 

bagedyst, og skal deltage i en 

kampagne om ”at få flere til 

at cykle i skole”. 



Side 3 

 

Jubilæum i Tjelecenteret med 

deltagelse af indskolingen – 

forløb rigtig godt. 

3.  Elevtal  Overblik på udvikling af elevtal, ud- 

og indgående.   

Jørgen har stillet spørgsmålet?  

Der er vedhæftet oversigt over det.  

 

10 

Afgangen fra 2018 til 2019 

blev drøftet. 

Det er vigtigt, at vi til 

stadighed får fortalt den gode 

historie ude i byen.  

Maria ligger Cepos-resultat 

på FB og intra. 

Det er vigtigt, at ledelsen og 

medarbejderne er åbne 

omkring tiltag. 

4. Økonomi Diskussion og mulig godkendelse af 

budget 

Dorthe fremlægger budget.  

Der er vedhæftet budget og 

sammenligningstal fra 2018.  

 

30 

Budgettet er fremlagt og 

drøftet. Budgettet viser et 

underskud under 3% - men 

skolechefen og 

økonomikonsulenten har 

været med i drøftelser 

omkring skolens budget. I 

budgetlægningen har der 

været fokus på, at skolen 

skal have midler til den 

løbende drift. Bestyrelsen har 

godkendt budgettet. 

5. Ordførerskaber Prioritering og fordeling af 

ordførerskaber.   

Charlotte styrer processen 

Forslag vedhæftet (ikke nødvendigvis 

fyldestgørende, overvej selv) 

  

15 

Charlotte har sendt forslag til 

uddelegering af 

skolebestyrelsens opgaver. 

Michael – skole/forældre 

Tilde – forældrerådskontakt. 

Joan – info fra SB 

Joan – Trivsel  

Charlotte – B&U 

Jørgen – Økonomi 



Side 4 

Janni – skole/forældre – 

skolehjem samarbejde 

Charlotte - elevrådet 

Jørgen/Charlotte - 

mødeledelse 

6. Fremtidens skolehjem 

Samarbejde 

Skolebestyrelsesseminar; Silkeborg 

lørdag 16/3; Hvem deltager mm. 

samt præsentation af forslag fra Janni 

vedr. skolehjem samarbejdet;  

Skal vi revidere princippet? 

Tilde, Jørgen og Maria har givet 

tilsagn om at deltage. Vi samler op på 

om der er andre.   

 

Janni fremlægger synspunkter og 

forslag i forhold til skolehjem 

samarbejdet og principper.  

 

20 

Maria tilmelder.  

 

Janni – foreslår at der skal 

være flere skole/hjem 

samtaler på et år. 

 

Hun foreslår endvidere, at 

man nogle gange differentier 

i indkaldelsen til 

forældremøder. 

 

Det er aftalt, at skole/hjem 

samarbejdet skal drøftes igen 

i skolebestyrelsen. 

 

I foråret skal medarbejderne 

høre foredrag omkring en 

samlet strategi for skolen 

herunder skole/hjem 

samarbejdet. 

7. Dialogmøde med politikkerne. Møde på Ørum Skole tirsdag 26/2 kl. 

19.10 – 20.00  

Orientering og drøftelse herom.  

Hvem deltager? 

Dagsorden kommer 14 dage før 

mødet.  

Følgende er hvad vi ved indtil nu:  

Børne- og Ungdomsudvalget har i 

forbindelse med godkendelsen af 

udvalgets møde- og aktivitetsplan for 

2018 og 2019 besluttet at afholde 

møder med alle respektive 

 

5 

Kan vi have 2 vigtige 

budskaber – som udvalget 

kan tage med hjem. 

 

Bestyrelsen mødes inden den 

26.2 og drøfter punkter som 

kan fremlægges for udvalget. 



Side 5 

skolebestyrelser og 

områdebestyrelser. 

 

Med henblik på at rammesætte og 

sikre en form for ensartethed i 

afviklingen af møderne – dette med 

henblik på at afdække eventuelle 

udfordringer og behovet for 

eventuelle tværgående politiske 

beslutninger – vil sekretariatet 

udarbejde en dagsorden/skabelon, 

der vil blive anvendt i forbindelse med 

afviklingen af møderne. 

 

8. EVT.   

 

 

 Næste møde:  

Antimobbestrategi; Opfølgning på mgl 

dato, nævnt ved sidste møde. 

 

Ambassadører 

 

 

5 

min. 

Planlægning af 

skolebestyrelsens 

årsmøde.  

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen   Tilde Netra Lykkegaard Christensen 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

Peter Hellwing  Malene Hald  

                      

_____________________________________________     ______________________________________________ 



Side 6 

Henrik Degn  Rie Ernst 

  

 

Møder i skoleåret 2018/2019:  

D. 21.08 / D. 26.09 / D. 08.11 / D. 04.12 / D. 30.01 / 28.02 / D. 09.04 / D. 15.05 / D. 13.06  

 

Årshjul Skolebestyrelsen Ørum Skole 2018-19 
 

Årshjulet er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.  

 

 

AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER JANUAR – FEBRUAR – MARTS 

- Opstart ny SB 

- Deltagelse forældremøder på årgangene 

- Forældrerådsmøde 

- Indsatsområder/Skolens vision 

- Budgetopfølgning 

- Afklar ’Kortere skoledage indskoling’ 

 

- Skolens regnskab 

- Trivselsmåling 

- Princip for Åben Skole 

- Tilsyn principper 

- Forældrerådsmøde 

 

OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER APRIL – MAJ – JUNI 

- Næste års budget (2019) 

- Kvalitetsrapport 

- Nationale testresultater 

- SB Beretning 

- Indskrivning 

- Budgetopfølgning 

- Principper 

- Budgetopfølgning 

- Kommende skoleårs planlægning 

- Timefordelingsplan 

- Planlægning SB på forældremøder ved opstart nyt skoleår 

- Evaluering årets SB møder og kommende års mødeplan 



Side 7 

 

 


