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Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 25/1 2022 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland (RE) 
Sim Sila Tolutemur (ST) 
Lars Peters (LP) 
Jilali Daf (JD) 
Amena Hussain (AH) 
Anna Jepsen (AJ) 
Erik Broberg 

Ginnie Hansen 

Mette Byriel 

Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
 
 

 

Fraværende: Sim, Lars, Amena, Ahmed, Poul Frederik, Erik 
Afbud: Jilali, Ginnie 
Referent: TM 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
SB bød velkommen til Kasper, som er ny repræsentant for byrådet og 
som pt sidder som formand for Børne og undervisningsudvalget. 
 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden 
Ronnie tog billeder til sidste bestyrelsesmøde – de skal desværre tages 
om. Så vi skal overveje hvordan bestyrelsen skal have taget billeder. Der 
er inviteret til dialogmødet – alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne 
 
- Skole - og SFO-ledelsen 
Viceskolelederstilling – vi er i proces og kan snart offentliggøre, hvem der 
bliver den nye viceskoleleder. Vi forventer at kunne melde noget ud i 
slutningen af ugen. 
Corona – kort status! Vi har i den seneste tid haft et stort fokus på corona, 
da der har været et stort smittetryk på skolen. Der har været mange børn 
væk men også medarbejdere som har været væk. Nu skal vi til at forhol-
de os til de nye anbefalinger, både dem fra sundhedsstyrelsen og dem fra 
undervisningsministeriet.  Vi bestræber os at der bliver sendt et corona-
nyhedsbrev ud en gang om ugen. 
 
- Elevrepræsentanter 
Der var ingen til stede 
 
- Medarbejderrepræsentanter 
Der bliver efterspurgt, hvad der sker ift. vores parkeringsplads og de 
parkeringer der ikke hører til skolen.  Vi er i kontakt med Park og Vej og 
vores teknisk serviceleder følger op på det løbende. Kasper vil gerne ha-
ve en konkret henvendelse fra skolebestyrelsesformanden, hvis han skal 
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gå videre med det. 
 
- Øvrige 
Der har været første møde i byrådet i den nye valgperiode. To nye kom-
munale tiltag er blevet besluttet – Trivsel og selvværd, et projekt, hvor 
skolerne allokere medarbejderressourcer til et systematisk arbejde for 
elevernes trivsel &  2-voksenordning i 1. – 3. klasse.  
Dagsordener og bilag både for byrådet og børne- og undervisningsudval-
get.  
 

3 O 
10 

min. 

Princip for skolefritidsordningens virksomhed 
Præsentation og behandling af princip 
 
Der bliver præsenteret et nyt princip, som der ikke har været eksisteren-
de. Princippet bliver vedtaget og personalet i SFO skal arbejde med ud-
møntningen af princippet i dagligdagen. D. 12. februar skal man på per-
sonalet afholde en personaledag, hvor man skal arbejde videre med det-
te. Dette princip skal revideres på skolebestyrelsesmødet d. 9. maj. 
 

4 B 
10 

min. 

Princip for mobiltelefoner, o. lign. 
Behandling af og input til det kommende princip 
Mobiltelefoner fylder rigtig meget i de flestes børns liv. Et princip skal 
udgøre en overordnet ramme som personalet skal/kan udfylde af kon-
krete. Til næste møde skal alle afsøge dette princip på nettet – det bliver 
sendt ud som bilag og der bliver arbejdet videre med dette punkt til næ-
ste skolebestyrelsesmødet. 

5 B 
10 

min. 

Kontaktforældremøde 

Afklaring om ny dato samt planlægning af mødet 

 

Skolebestyrelsens anbefaling er der bliver afholdt et kontaktforældremøde i 

foråret – inden der skal være valg til skolebestyrelsen. I den forbindelse er der 

oprettet aulagruppe og indkøbt foldere fra Skole & Forældre. 

Anna vil gerne være tovholder på dette kontaktforældremøde sammen med 

René 

  

6 O 
20 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi – vi er i gang med regnskabsafslutning og René gennemgik 

den aktuelle status. Der er et væsentligt mindreforbrug og vi har 
ansøgt om videreførsel. I den forbindelse skal den nuværende in-
vesteringsplan bringes i spil. Budget 2022 – vi er ved at indhente 
ønsker til fagbudgetterne og dette bliver præsenteret ved næste 
møde. 

- Personale – se tidligere vedr. kommende viceskoleleder 
- Sygefravær – der har og er et betragteligt sygefravær i forbindelse 

med corona. De øvrige sygefraværsforløb er der fra ledelsen stor 
bevågenhed på. 
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7 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Skolens arbejde den nationale trivselsmåling 

Visionsarbejde (løbende) 

 

Principper – mobiltelefoner 2. marts 

SFO princip – 9. maj 

Status på kontaktforældremøde 

8 O 
5 

min. 

Evt: 

 

Der efterlyses et årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

 

O = Orientering    D = Debat    B = Beslutning    H = Høring    U = Udtalelse 

Møderække 2021/2022:  29.11, 25.01, 02.03, 07.04, 09.05, 14.06

 


