
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 25. september 2012 

kl. 19.00 – 21.00 

Indkaldte: 

Den bestående skolebestyrelse: 

Elizabeth Pöckel, formand (på valg 2016) 

Theodor Schmidt, næstformand (på valg 2016) 

Anette Jessen, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Kirsten Lykke Nielsen, forældrerepræsentant (på valg 2014)  

Betina Hartmann, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Hanne Jensen, forældrerepræsentant (på valg 2016) 

Heidi E. Andersen, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Linda Berndt, forældrerepræsentant, suppleant (på valg 2014) 

Tine C. Poulsen, skoleleder 

Lotte Lauersen Christensen, personalerepræsentant 

Vibeke Thy, personalerepræsentant 

Bente Kjærulf Pedersen, souschef og afdelingsleder – referent på SB møderne 

  

Suppleanter – ikke indkaldt: 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, suppleant (på valg 2016) 

  

Referatet sendes endvidere pr. mail til Udvalget for Børn og Familie (via Conny Jensen) 

og distriktschef Ina Rise Ahrensberg (via sekretær Helle Andersen) til orientering!  

Afbud fra: 
Anette Jessen 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat 

 

Referatet fra mødet den 13. august blev godkendt. 
  

2. Hvordan fordeler vi opgaver og ansvar i 

skolebestyrelsen? (Herunder procedure 

i forbindelse med forslag, prioritering 

og valg af dagsordenspunkter. 

Punktet drøftedes, og følgende blev besluttet: 

• Økonomi er på dagsordenen hver 3. måned eller 

efter behov. Regnskabsrapporten sendes ud 

sammen med dagsorden til hvert møde. 

• Ved høringer sendes høringsmaterialet ud inden 

mødet, hvor høringssvaret skal drøftes og 

disponeres. 

• Hvis der skal laves oplæg eller forslag til 

dagsordenspunkter, herunder principper, 

uddelegeres ansvaret for forberedelsen blandt 

skolebestyrelsens medlemmer. 

 



• Forslag til dagsordenspunkter sendes som 

hovedregel skriftligt til Tine C. Poulsen og skal 

være hende i hænde senest 10 dage før 

skolebestyrelsesmødet. 

  

3. Drøftelse af brevet til udvalget vedr. 

ønsker i forhold til 

renovering/nybyggeri. 

Udkastet fra Linda Berndt og Hanne Jensen blev drøftet. 

Elizabeth Pöckel redigerer dette og rundsender det 

efterfølgende. 

 

4. Drøftelse af, hvordan vi arbejder med 

de aftalte principper og 

arbejdsfordelinge i den forbindelse. 

Flg. meldte sig til at være ansvarlige for oplæg til 

behandlingen af de principper, der i indeværende skoleår 

skal udarbejdes: 

• 24/10:Princip for skole/hjem-samarbejdet: 

Theodor Schmidt, Hanne Jensen og Kirsten Lykke 

Nielsen 

• 15/11: Sammenhæng ml. skole og SFO: Linda 

Berndt og Betina Hartmann 

• 19/2: SFOens virksomhed: Linda Berndt, Lotte 

Christensen og Hanne Jensen 

 

Husk alle tre møder starter kl. 18.00! 

 

 

5. Økonomi. Udkastet  til høringssvar vedr. budget blev drøftet og 
vedtaget. 
 

 

6. Meddelelser: 

Formanden: 

 

Ledelse:  

• Indvielse 

• Revisitering 

• visitation 

 

Andre: 

 

Formanden:  

• Henvendelse fra en klasse med ønsket om besøg af 

et medlem fra SB til et forældremøde i en klasse 

den 9/10. Elizabeth Pöckel undersøger det 

nærmere og vender tilbage. Hun deltager selv i 

forældremøde 26/9 på trin 1 i G-afdelingen. 

 

Ledelse:  

• Der var indvielse af den nye bygning for eleverne i 

går, bl.a. med musikalske indslag fra eleverne. 

• Der var officiel indvielse af bygningen i fredags. 

Det var et par rigtig hyggelige timer 

• Der er gang i revisiteringen for 9. og 10. klasse i 

disse uger. Revisitering af alle de øvrige elever 

fortsætter i oktober og november. 

• Der har været 5 henvendelser om nye elever inden 

for de sidste 14 dage. 

• En ny visitationsprocedure for specialklasser og 

specialskoler er under udarbejdelse. 

 

Andre:  

• Hanne Jensen foreslår, at ForældreIntra bruges 

 



som kommunikationsforum og arkiv for 

Skolebestyrelsen  

• Theodor Schmidt, Elizabeth Pöckel og Linda Berndt 

forbereder aktivitet til Lærernes dag den 5/10 

 

 

 Evt. Kirsten Lykke Nielsen:  

• Kunne det være en ide at inddrage forældrene til 

renovering af legepladsen. Tine C. Poulsen 

undersøger dette ved legepladsudvalget. 

• Spørger til, hvordan det går med etablering af 

elevrådet. Dette orienteres der om til næste møde. 

• Spørger til, hvad der gøres for at skolens videns- 

og kompetencecenter hele tiden udvikler sig.  

Hanne Jensen: 

• Spørger til holdningen til, at SFO-personale følger 

elever til ridning. Dette drøftes, når vi drøfter 

SFOens virksomhed 

Hanne Jensen: 

• Problematiserer, at der er skiftende chauffører om 

morgenen. Generel drøftelse af bussituationen. 

 

 

 

For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   

Elizabeth Pöckel Theodor Emil Schmidt 

 

Annette Jessen 

 

 

Kirsten Lykke Nielsen 

 

Betina Hartmann Hanne Jensen 

 

Heidi E. Andersen 

 

 

Linda Berndt 

 

Tine C. Poulsen Bente K. Pedersen 

 

Lotte Lauersen Christensen Vibeke Thy 

 



 


