
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 16. november 2010. 
 
 
Tilstede: Lasse Werling, Eva Vilsgaard, Torben Underlin, Tina Nordby, Jesper Weber, Else Marie 
Vestergaard, Jone Jacobsen, Peter Dalsgaard, Allan Jensen, Jonna Fonnesbæk. Vibeke Staffensen 
(fra kl. 20.30) 
 
Ad. 1: Dagsorden godkendt 
 
Ad. 2: Referat godkendt 
 
Ad. 3: Den afgående bestyrelse informerede om arbejdet gennem de forløbne 4½ år og den rolle, de 
tænker en skolebestyrelse skal have. 
Der blev nævnt flg. arbejdsområder:  

• sparringspartner for ledelsen herunder: 
o budget/økonomi 
o diskussion om økonomiske prioriteringer af mere principiel karakter 
o lektionsfordelingsplan 
o politikker og principper fx klassesammenlægning, sponsorater mv. 

• RULL 
• Samarbejde med SFO 
• Høringssvar 
• Sikker skolevej 
• Ansættelse: leder, lærere og konsulenter i KCL 
• Fonden 
• Fra 4-sporet skole til 3-sporet 
• Tilgang og afgang af elever 
• Kvalitetsrapporter og kvalitetssamtaler 
• Skoledrift – herunder besøg af lærere som er i gang med diverse projekter 

 
Ved starten var skolebestyrelsen enige om at ville bevare skolens traditioner: morgensang, 
skolefest, udvekslingsrejser, sensommermarked mv. endvidere var der enighed om at bevare 
vejledende timetal. 
 
Der har været gode givtige diskussioner men hele tiden holdt i en god tone, trods meningsmæssige 
uenigheder. 
 
Det blev pointeret, at man kunne få lov at arbejde med sine interesseområder. Hovedparten af 
arbejdet foregår på møderne, men der nedsættes også arbejdsudvalg, når det er nødvendigt. En del 
arbejde foregår også via mail – fx udarbejdelsen af høringssvar. 
 
Ad. 4: Eva informerede om den igangværende RULL-proces. Hun henviste til det tilsendte 
informationsbrev. Der vil snarest blive informeret til alle forældre, når de sidste tidsplaner er 
endeligt vedtagne. Skitser af såvel Aula som B-bygningen og skolegården blev fremvist. 
 



Der var ikke pga. mødets karakter lavet budgetopfølgning, hvorfor ikke Eva ikke kunne svare klart 
på hvordan det ser ud med det. Næste møde vil blive en gennemgang af skolens økonomi, så den 
nye bestyrelse kender grundlaget og her vil også være budgetopfølgning. 
 
Ad. 5: Eva takkede den afgående bestyrelse for godt og konstruktivt arbejde. Det er en bestyrelse, 
der har sat sig spor på skolen. 
 
Ad. 6: Den nye bestyrelse præsenterede sig selv. Den nye bestyrelse består af: 
Jone Jacobsen (forældre) 
Tina Nordby (forældre) 
Torben Underlin (forældre) 
Jonna Fonnesbæk (forældre) 
Lasse Werling (forældre) 
Else Marie Vestergaard (forældre) 
Jesper Weber (medarbejderrepræsentant) 
Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant) 
Lars Lykkegaard (viceskoleleder) 
Joan Friis Frausing (SFO-leder) 
Eva Vilsgaard (skoleleder) 
Torben Hoberg Frederiksen (administrativ leder) – deltager nogen gange. 
 
Ad. 7: Jone Jacobsen blev valgt som formand 
 
Ad. 8: Der var ikke tid til at diskutere det kommende arbejde, Jone og Eva kommer til næste møde 
med et forslag til mødekalender og der diskuteres det kommende arbejde 
 
Ad. 9: Mødekalenderen fastlægges på næste møde, der er torsdag d. 9. december kl. 17.00-20.00 
 
Ad. eventuelt: Der blev erindret om, at der er dialogmøde med rådmanden  
d. 24. november og at alle er velkomne. 
 
 
Referent: Eva H. Vilsgaard 
 
 
 
 


