
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 09.12.2014 

Afbud: Anita 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat 

  Godkendt 

 

2. Orientering 

                              a. fra formanden 

  Mario Riewerts er udtrådt af bestyrelsen. I hans sted er indtrådt  

  Mads Hulgaard. 

                              b. fra skoleledelsen 

                              -Nyt bestillingskoncept for bespisningsordning 

                              -Elevhandleplaner i dette skoleår og planer for skole-hjem dialog fremad

             rettet. 

                              -Misbrugsproblemer og hvordan de bliver håndteret (hash). 

                              For alle tre punkter er der udsendt skriftlig orientering forud for  

  mødet. 

  -administrativt fællesskab mellem Dagtilbud og skole. 

                            c. øvrige meddelelser 

  Intet 

 

2. Drøftelse vedr. bestyrelsens  

kompetencer/ indflydelsesmuligheder  

og arbejdsform 

                              Bilag: 

  Uddrag af styrelsesvedtægt m.v.  

  Forslag til arbejdsmåde og mødetilrettelæggelse v. Marie. 

  Præcisering af styrelsesvedtægtens paragraf 6 vedr. skolebestyrelsens 

  kompetencer.  

  LW pointerer, at der er et dilemma i at bestyrelsen skal orienteres,  

  men at for mange orienteringer kan være for overvældende. Bestyrelsen 

  er det politiske niveau på skolen - og her har bestyrelsen en politisk på

  virkningsmulighed i forhold til byrådet. 

  Knud peger på, at de skriftlige orienteringer til dette møde er glim- 

  rende. 

  Mads peger på, at bestyrelsen kan gå mod det politiske system, det kan 

  være vanskeligere for LW, der jo kan afskediges. 

  Marie siger, at i det kontinuerlige bestyrelsesarbejde kan det  

  være godt at få drøftet måden møderne holdes på. Det er grunden til, at 

  hun har udsendt sit papir. 

  Peter og Mads siger, at det er godt at denne dagsorden er delt op, så 

  man kan se, hvad der skal ske med de enkelte punkter (orientering, drøf

  telse, høring, beslutning) 

  

  Fremover bygges skolebestyrelsens møder op så mødets punkter fal-

  der indenfor drøftelse, høring, beslutning, orientering. Punktet oriente

  ring placeres sidst og skal starte 15 min. før mødet slutter. 



 

 

  Bestyrelsen beslutter fremover, at mødes hver 6. uge i 2 en halv  

  time.  

  Tidspunktet for møderne er kl. 17.30 - 20.00 

  Den nye struktur afprøves i foråret og evalueres på sidste møde in- 

  den sommerferien. 

   

3. Beslutning vedr. konstituering 

af næstformand 

  Peter foreslår Knud Larsen. Bestyrelsen vælger Knud Larsen enstem

  migt 

   

4. Høring vedr. placering af skoledage 

                              - jvf. tidligere udsendt høringsbrev. 

  Bestyrelsen afstår fra at lade sig høre.   

 

5. Drøftelse vedr. NYE  

                              - Jvf. orientering på sidste bestyrelsesmøde og tidligere udsendt  

  varsel om analyse og høring. 

  Møde indkaldt af Elev skolebestyrelse vedr. NYE blev aflyst. 

  LW orienterer om, at skolelederne fra Lisbjerg og Elev/Hårup har  

  bedt om en tidsplan for en analyse af befolkningstilvækst, prognoser 

  for vækst og skolekapacitet mv.. LW foreslår, at bestyrelsen afventer 

  analysens resultat. Det er bestyrelsen enig i. 

 

6. Eventuelt 

  Knud fortæller, at bussen kører meget rundt omkring - hans datter  

  var 5 kvarter om at komme hjem. LW siger, at man skal maile til Kir

  sten Gundersen vedr. uregelmæssigheder i busdriften. 

  Elev Skole skal bygges ud. Eleverne genhuses på den gamle Lisb- 

  jergskolen. 

  Mødeplan i 1. halvår 2015: 

  Mandag d. 12.01.2015, Tirsdag d. 24.02.2015, Onsdag d. 08.04.2015, 

  Mandag d. 18.05.2015. 

  Bemærk at alle møder er kl. 17.30 – 20.00 

 

For referatet 

Mogens Steen Petersen 


