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Referat af konstituerende skolebestyrelsesmøde  
Mandag d. 17. august 2020 kl. 17.00 – 17.30 på afdeling Gudme i mødelokalet 
 
 

18. august 2020 
Indbudte: 
Sarah Bruhn, Betina I. Kristensen, Dorthe Andersen, Jonna Dirksen, Heidi Bjerggaard Hansen, 
Nanna Lørup Buch, Jesper Bruun, Claus Bo Jensen 
 
Afbud:  
Heidi Bjerggaard Hansen, Jesper Bruun 
 
Referat 
 
Mødet ledes af formand Sarah Bruhn. 
Den nyvalgte skolebestyrelse konstituerede sig med Betina I. Kristensen som formand og 
Sarah Bruhn som næstformand. 
 
 
 
---------------------------------- O -------------------------------------- 
 
 
 
Referat af ordinært møde i skolebestyrelsen 
Mandag d. 17. august 2020 kl. 17.30 - 19.00 på afdeling Gudme 
 
 
 
Indbudte: 
Sarah Bruhn, Betina I. Kristensen, Dorthe Andersen, Jonna Dirksen, Heidi Bjerggaard Hansen, 
Nanna Lørup Buch, Jesper Bruun, Claus Bo Jensen, Niels Westergaard, Knud-Erik Nogel 
Eriksen, Ole Bay Jensen, Astrid Birkbak 
 
Afbud:  
Heidi Bjerggaard Hansen 
 
 
Referat  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Gennemgang af bestemmelser vedr. arbejdet i skolebestyrelsen.  
Præsentationsrunde.  
Sarah Bruhn fortæller om Skole & Forældres hjemmeside, som er meget informativ.  
Hvad arbejder en skolebestyrelse med?  
Bestyrelsen arbejder på et principielt niveau, og eksempler på, hvad 
skolebestyrelsen arbejder med er: vedtage budget, beslutte principper og deltagelse 
i ansættelser. 
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Hvordan arbejder en skolebestyrelse? Skolebestyrelsen arbejder i møder og er et 
lukket forum. Der udarbejdes beslutningsreferater efter møderne.  
Sarah henviser til forretningsordenen for skolebestyrelsen, som ligger på skolen 
hjemmeside. Desuden ligger skolebestyrelsens principper, referater og årsberetning 
på skolens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen drøftede gensidige forventninger. 
Betina giver udtryk for, at bestyrelsen helst skal møde op så talstærkt som muligt, så 
bestyrelsen får den bedst mulige drøftelse. 
Punkter til dagsordenen kan med fordel tilgå formand og næstformand en uge før 
mødet.  
Bestyrelsen repræsenterer alle børn på skolen.  
Bestyrelsen kommunikerer i aula.  
 
3. Status på skolen 
AB orienterede bestyrelsen om, hvad der sker aktuelt på skolen mht 
coronaretningslinjer, skolestart, med mere 
 
4. Skolens status med hensyn til økonomi, politiske beslutninger med mere. 
Skolen har en sund og stærk økonomi, og det bunder i ny tildelingsmodel, i midler fra 
segregering og i et tilfredsstillende elevtal. 
Den vigtigste indsats, som er politisk besluttet, er arbejdet med Mangfoldige 
læringsmiljøer, med forkortelsen ML. Skolen har planlagt med opnormering på 
personale- og kompetencemæssig understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.  
 
 
5. Møderække for skolebestyrelsen i skoleåret 2020-21 
Bestyrelsesmedlemmerne er inviteret i aula-kalenderen. 
Eventuelle afbud skrives ind i tråden for dagsordenen.  
 
6. Skolebestyrelsens deltagelse på 1. forældremøde 
Bestyrelsesmedlemmerne er bindeleddet mellem forældre og bestyrelsen, og de 
præsenterer sig på forældremøderne. 
Hvis forældre har sager vedrørende deres barn, de ønsker at drøfte, opfordres til at 
henvende sig til læreren.  
Bestyrelsen fordelte sig på møderne, og den endelige oversigt udsendes med 
referatet. 
Bestyrelsen drøftede indhold på møderne, og AB sender slides sendes ud med 
referatet. 
 
7. Gensidig orientering 
På skolen er vi rigtig glade for, at skolehverdagen nu næsten er normal. Vi er 
kommet godt i gang, og vi oplever glade børn, som er parate til at komme i skole. 
 
8. Evt. 
Der var høring vedr. trafik, som blev udsendt før ferien, og bestyrelsen har ikke 
været mødtes indenfor høringsperioden. Opfordringen til at forlænge 
høringsperioden blev ikke imødekommet. Bestyrelsen vil arbejde med trafik-
spørgsmål i indeværende år.  
 
Med venlig hilsen 
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Betina I. Kristensen   /  Astrid Birkbak 
Skolebestyrelsesformand  / Skoleleder 
 


