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Dagsorden og referat Dato:24.03.21 Tid:17.00-19.30 Sted:TEAMS 

 

Ordstyrer: 

Referent: 

Forældrerepræsentanter: 

Heidi Sloth Hingelberg                                      (HSH) 
Majbrith Rosendal Frøsig Christensen                 (MAR)  

Mona Youssef Fahd                                          (MOF)  

Afbud? Hanan Abdi Asis Yusuf Bare                   (HAN)  

Nesar Ahmad Wadir                                         (NEW) 

Ihssane Bokada                                               (IBO)  

Fatima Taha                                                    (FAT) 

Suppleanter: 

Medarbejderrepræsentanter: 

Christina Rieks-Pedersen (lærer)                       (CR) 

Judy Mikkelsen (pædagog)                               (JUM) 

Elevråd: 

Mads Stubkjær Madsen 

Afbud, Noura Siam 

Skoleledelse: 
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Karen Henriette Jessen (Skoleleder)                   (KJ) 

Mikkel Holm (Pædagogisk leder)                        (ML) 

Lars Nielsson (Pædagogisk leder af SFO)           (LAN) 

 

 

 

 

 Emne  Formål  Proces – hvordan behandler vi 

emnet 

Tid  Beslutning og hvem gør hvad Evt. bilag  

1 Ordensregler 

tilbagemelding 

 

At orientere SB om, hvor vi 

er henne i processen 

KJ orienterer om proces 

Tid til at læse igennem 

Tid til spørgsmål og 

kommentarer 

 Er der kommentarer, som skal 

sendes med tilbage? 

1 

Præsenteres 

ved mødet 

DOP 1, Beslutninger/ hvem gør hvad: Fint med de positive forventninger. Evt. andre billeder, der henvender sig bredt. ”Fejl” 

omformuleres. Fine ting. Mange forældre vil synes, at det er god læsning. Det tages med tilbage til MED. 

 

2 Princip for 

arbejds-fordeling 

 

At se input fra sidste møde 

sat ind i et princip 

Opklarende spørgsmål 

 

 Hvad er den videre proces, er 

princippet klar eller skal det 

bearbejdes en anden runde 

2 
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DOP 2, Beslutning/hvem gør hvad: Enkelte ændringer i formuleringer. Princip godkendt, når der lige slettes og ændres lidt i tekst og 

dato.  

 

3 Skolens regnskab 

– og næste 

skoleår 

Bestyrelsen skal have 

kendskab og indsigt i 

skolens regnskab  

Bestyrelsen skal orienteres 

om forventning for 

kommende skoleår 

Orientering og opklarende 

spørgsmål 

  3.1 

3.2 

 

DOP 3, Beslutning/hvem gør hvad: Gennemgang af et flot regnskab. Coronaen har sat sit præg. Der er prioriteret flere hænder til 

trivsels- og forebyggende arbejde og en klasse mere. Ros til gennemgangen.  

Husk til budget-godkendelse: Ønske om flere 2VO-timer.  

 

4 Skolegården ML 

tegner og 

fortæller 

Bestyrelsen skal klædes på 

til at kunne tale med om 

vores nye skolegård og, hvor 

langt vi er og, hvad der sker 

her og nu 

Mikkel viser tegninger og 

billeder 

   

DOP 4, Beslutning/hvem gør hvad:  

Hvis alt går efter planen, kan der indvies inden sommerferien! 
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Håb om at indkøbe mere.  

 

5 Kvalitets-rapport 

(det er en 

orientering) 

Skole-bestyrelsen skal kende 

til dette års kvalitetsarbejde 

KJ orienterer    

DOP 5, Beslutning/hvem gør hvad:  

Ledelsen vil især kigge på fravær.  

 

6 Meddelelser: 

Lærere 

Pædagoger 

Ledelse 

Alene orientering ikke 

beslutningspunkt 

Formand: 

Overvejelse om 

konstituering af 

næstformand 

Skoleleder: 

Det er koldt men godt at 

have elever tilbage. 

Fagfordelingen er i gang. 

Ved kommende møde 

kommer KJ med udkast til 

forældrebrev om kommende 

skoleår 
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DOP 6, Beslutning/hvem gør hvad:  

Kan skolebestyrelsen vise sin anerkendelse overfor de voksne på en eller anden måde. 

 

 


