
Referat til skolebestyrelsesmøde 
  

Dato: Onsdag 9. december 2015 
 

 
Tilstede 

 
Jone Jacobsen, Nina Krarup, Torben Ricther, Kri-
stoffer Madsen (Medarbejderrepræsentant), Jacob 
Mangelsen (pædagogisk leder indskoling)Eva 
Vilsgaard (Skoleleder) Lisbeth Bjerre, Rasmus 
Iversen (Medarbejderrepresentant), Carsten Busk,  

  Anne Sommer, og Torben Richter (Punkt 3,4 og 5) 
 

 

 
Afbud  
 

Thomas Hebsgaard, Charlotte Hanberg,  
 

 
Referent: Jacob Mangelsen 
 
 
1.Godkende dagsorden   
    Godkende referat 
     
 
 

 
Dagsorden, og referat blev godkendt 
 

 
2. Økonomigennemgang  
  
Vi har en fornemmelse af, hvor vi ender i regnskabsåret 
2015. Vi har fået nogle foreløbige budgettal for regn-
skabsåret 2016. Eva gennemgår regnskab, budget, usik-
kerheder og konsekvenser. 
 

 
Eva orienterede. 
 
 
 

 
3. Kvalitetsrapport  
   
Vi har modtaget vores kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten 
består af tal genereret fra magistraten og tekstlige indrap-
portering foretaget af ledelsen. Skolebestyrelsen har mu-
lighed for at komme med en udtalelse senest d. 18. de-
cember. 

 
Eva og Jone orienterede om processen om ud-
arbejdelsen.  
Diskussion af  indhold i rapporten, og proces 
om udarbejdelsen af rapporten.   
Jone laver et udkast til udtalelsen. 
 
 
 
 

 
4. Status projekter  
   
- RULL – Nina og Eva 
- Kommunikationsstrategi – Lisbeth og Eva 
- Skolebestyrelsen skal være engageret, synlig og tilstede 
– Jone 
- Deltage i klasseråd i indskolingen –  
- Trivsels- og tilfredshedsrapporter – Carsten og Charlotte 
- Kontakt til Jørgen Krogh med henblik på møde – Lisbeth 
 

 
Eva orienterede om RULL processen om det 
grønne areal ved boldbanen, udviklingspuljer, 
og fonden. 
Kommunikationsstrategiudvalget arbejder på 
en strategi. 
Jone deltog i indskolingsmødet i november. 
Bestyrelsen vil fremadrettet hver have en klas-
se man følger i klasseråedet. 
Trivsel- og tilfredshedsrapporter arbejdes der 
med når tallene er tilgængelige 
Lisbeth og Nina holder møde med Jørgen 
Krogh snarest. 



 
4.  Status principper  
  
- Forældreansvar – godkendt af bestyrelsen, men ny 
kommentar – derfor en rundtur mere 
- UU – godkendt af bestyrelsen – skal videre blandt per-
sonale 
- Holddeling – skal omskrives – EV laver nyt forslag 
- Den videre proces 
 

 
 
 

 
 
Kommentar til forældreansvarsprincippet blev 
vendt. 
UU er godkendt og sendes i personale afdelin-
gen. 
Eva laver holddelingsudkast. 
 
 
 

 
 


