
 

 

 
Skolebestyrelse      
 
Deltagere: 

Knud Erik Larsen (forælder/formand)  Anita Bach Danielsen (suppleant)  

Torben Buhl (forælder)   Emil Bundgaard Koefoed-Nielsen (elev) 

Peter Ole F. Viuff (forælder)  Anna-Kathrine Skovgård Vendelbo (elev) 

Søren Skov Hansen (forælder)  Anne Raahauge (medarbejder) 

Mads Hulgaard Jensen (forælder)  Thomas Petersen (medarbejder) 

Susie Mogensen (suppleant)  Jakob Holme Prag (viceskoleleder) 

Teresa Retsborg Andresen (forælder)  Martin Appel Loft (skoleleder) 

Ulrik Lyng Vestergaard (forælder)   

 

Mødedato: 2. oktober 2017 

Tidspunkt: 17.30 – 20.00   

Sted: Det store mødelokale  

 

Referat  
 

1. Formalia (17.30-17.35) 

1.1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Referat er godkendt 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

1.3 Tilstedeværelse/afbud 

Fraværende: Emil og Anna-Kathrine, Peter, Torben,  

Ud over bestyrelsesmedlemmerne deltager Toke Agerskov, FU-chef, Ove Peder-

sen FU-nord-chef, Kirsten Hastrup Holm Fritidsleder Lisbjerg/Trige-Spørring 

 

2. Opfølgning angående henvendelse om Lisbjerg Klubben (17.35-18.35) 

2.1 FU-chef deltager under dette punkt  

Bilag 1: Fakta-ark Lisbjerg klub 

 

Toke forklarer tilblivelsen af faktaarket, hvor Søren og Knud har været med i til-

blivelsen. Kirsten tilføjer at der er ansat en pædagog i 21 timer i Lisbjergklubben, som 

bl.a skal dække opgaverne med V-børn. 

Ove gør rede for hvordan FU tænker i fritidscentre frem for i skoledistrikter, og dermed 

er det Kirstens budget for Lisbjerg/Trige der kan fordeles. Kirsten har lavet denne prio-

ritering i indeværende budget. 

Toke beskriver at der samlet set efter skolereformen er færre ressourcer til rådighed, 

og denne skal så fordeles i fritidscentrenes prioritering. I den prioritering nævner Ove, 

at FU skal vurdere den samlede opgave, der også indbefatter børn og unge med særlige 

vanskeligheder, hvor der kan søges midler særskilt til dette barn/unge (V-børn). 

Søren nævner at de som forældre ser mærkeligt ud, at selvom der er flere børn i Klub, 

så falder normeringen. Toke forklarer at der tidligere har været et overforbrug af per-

sonale. 

Anne nævner, at der har været søgt midler i SFO til disse V-børn, hvorfor det burde 

kunne gives videre når disse bliver Klub-børn. Det aftales, at SFO skal se på dette, så 

evt. manglende overlevering rettes op. 

Ove nævner, at de tal der er i fakta-arket er et billede på hvor stor en ressource, der er 

kommet ind i FU-nord. Det er ikke udmøntningstal. Udmøntningen foretages af FU-

ledelsen i samarbejde med brugerne. 

Ove forklarer, at den nuværende økonomi er præget af, at der har været underskud i 

Lisbjergklubben de seneste år. 

Toke forklarer, at FU vil i dialog med kommende Klubforældre i Trige/Spørring om gode 

løsninger, da Trigeklubben skal flytte ind på skolen. Han ser ikke at det vil være kon-

struktivt at gå ad den politiske vej, for at få lukket Spørring Klubben.  



 

 

Martin nævner, at det er vigtigt at fokusere på den synergi, som samarbejde mellem 

Klub og skole kan give.  

Ove er enig i Tokes vurdering, og han frygter at et politisk pres kan betyde, at der poli-

tisk manifesteres at der skal være en SpørringKlub, og så er der ikke et ledelsesmæs-

sigt råderum. Dette ser Martin også. 

Toke nævner, at FU påtænker at Kirsten laver en forældreinformation på bagkanten af 

dette møde på bestyrelsesmødet, for at beskrive hvilket tilbud klubben giver.  

Martin nævner, at noget at det han tager med, er det med ansøgning af V-midler og 

samarbejdet i overgangen mellem SFO og Klub skal have et skærpet fokus. 

Der ud over er Martin også optaget af, at se på hvordan Klub og skole samarbejder om 

de unge. Den dialog vil Martin gerne invitere til. 

Ove nævner at samarbejdet også skal omhandle FO-Klub og fritidsforeninger. 

 

 

3. Meddelelser (18.35-18.55) 

3.1 Elevråd 

• Nyt elevråd er valgt (Emil Bundgaard Koefoed-Nielsen fra 8. årgang og 

Anne-Kathrine Skovgård Vendelbo fra 9. årgang er valgt som henholdsvis 

formand og næstformand). Formandskabet sidder i skolebestyrelsen. 

• Vi har to elever fra skolen, der stiller op til Børn og Unge Byrådet.  

 

3.2 Medarbejdere 

Ingen meddelelser 

 

3.3 Forældre 

Skemaer for 7. årgang. Dagene opleves alt for lange for eleverne. Der er også 

en undring overfor at børnene ikke kan møde kl. 8 hver dag. 

 

3.4 Ledelse  

Ingen meddelelser 

 

4. Beslutningspunkter (17.55-18.45) 

4.1 Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden samt følgende  

principper: 

• Princip for skolens madordning 

• Princip for skolens information og kommunikation 

• Princip for samarbejde med lokalsamfundet 

• Princip for hjemmetid 

 

Bilag 2+3+4+5+6 (Principper) 

 

Forretningsordenen godkendt. 

Resten af punktet udsættes til næste møde. 

 

5. Drøftelsespunkter (18.45-19.15) 

5.1 Bevægelse – iMOOW 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

6. Orienteringspunkter (19.15-19.45) 

6.1 Udbygning af Lisbjergskolen 

 

Punktet udsættes til næste møde 

 

6.2 Hytteture, lejrskoler og skolerejser 

 

Ansvarsfordeling, når forældre deltager i hytteture. 



 

 

Hvad med forsikring? Skolen har ingen forsikring på børn, heller ikke i alm. Skoletid. 

Der gælder derfor de samme regler på hyttetur  

Hvad gør vi med børn med særlige behov på lejrtur. Skolen opfordrer forældre med 

særlige behov, til at deltage. 

 

Skolen vil gerne sikre at der er ture 1 dag i indskolingen, overnatning væk fra skolen i 

3. og 6. og Hollandsturen i 8. Men det forhindrer jo ikke at man tager på ture med 

overnatning på andre årgange, hvis forældrene har lyst til det. 

Lokaliteten skal tage hensyn til, at medarbejderne kan komme derhen, så det skal ikke 

ligge alt for langt væk fra skolen.  

 

Lærerne er på i deres arbejdstid. Udenfor arbejdstiden er det forældrene. 

Børneattest fra alle forældre skal foreligge inden man kan tage på tur. 

Ulrik: Jeg mener stadig at forældre kan sagsøge, hvis der sker noget med børnene på 

en tur. Jeg er bekymret for, hvilket ansvar jeg siger ja til, hvis jeg er med på tur som 

forælder.  

 

Hvad sker der, hvis et barn kommer til skade, når der kun er forældre til stede? Hvem 

kan sagsøges? Er det forældre 

Skal forældrene skrive under på at det er ens egen ulykkesforsikring der dækker, hvis 

ens eget barn kommer til skade? 

Knud: Jeg vil gerne have at der er klare regler for hvad der er tilladt på turene, så der 

ikke kan opstå noget hvor man kommer i klemme, som forælder. 

Martin: der er forskel på, om eleverne er på lejrskole, eller om de er på tre på hinanden 

følgende dagseskursioner. 

Skal vi evt. have flere forældre med på en tur, så forældrene føler sig trygge? 

Teresa: Hvad med tavshedspligt i forhold til børn med særlige vilkår? I må jo ikke for-

tælle os om det.  

Martin: Forældre til børn med særlige vilkår skal slev tage med, og skal spørges af sko-

len inden, om de er indforståede med at de andre forældre er informeret om hvilke 

særlige behov deres barn har på sådan en tur. 

Kan man ringe til skolelederen/den primærvoksne, hvis der sker noget om afte-

nen/natten? 

 

6.3 Oprydning og rengøring i hjemmetid 

 

Punktet udsættes til næste møde 

 

6.4 Social Kapital  

 

Punktet udsættes til næste møde 

 

 

7. Punkter til kommende møder (19.45-19.55) 

 

 

8. Evt. (19.55-20.00) 

 

Martin kontakter repræsentanter i bestyrelsen, som ikke deltager.   

 

Alles navne skal stå på referatet 

 


