
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 24. oktober 2012 

kl. 18.00 – 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: 
Kirsten Lykke Nielsen og Heidi Andersen 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat 

 

Referatet fra mødet den 25/9 blev godkendt. 
  

1A Ekstra punkt: 

Fastsættelse af åbningstider i SFOen 

den 24. og 31. december 

Det blev besluttet, at SFOen disse dage holder åbent fra 

8.30 til 12.00. Solveig Lausen sender brev ud til 

forældrene og beder dem tilmelde børnene SFOen, hvis de 

har brug for SFO tilbud de pågældende dage. 

 

 

2. Drøftelse af princip for skole/hjem 

samarbejdet med udgangspunkt i oplæg 

fra Hanne Jensen, Theodor Schmidt og 

Kirsten Lykke Nielsen. 

Hanne Jensen og Theodor Schmidt fremlagde udkast til 

princip for skole/hjem samarbejdet. Dette blev drøftet, og 

der blev enighed om, hvad princippet skal indeholde.  

Hanne Jensen, Theodor Schmidt og Kirsten Lykke Nielsen 

udfærdiger den endelige formulering, som fremsendes til 

skolebestyrelsen inden næste møde, hvor det behandles 

igen. 

 



 

3. Orientering om udvalgets besøg på 

Skolen ved Stadion 

Tine C. Poulsen og Bente Kjærulf Pedersen orienterede om 

udvalgets besøg, herunder om det faktamateriale, som 

blev gennemgået for og udleveret til udvalget, og 

endvidere om den efterfølgende rundvisning. 

 

 

4. Aftaler om ansættelsesudvalg m.m. i 

forbindelse med ansættelse af ny SFO-

leder. 

Tine C. Poulsen orienterede om opslaget til ansættelse af 

SFO-leder. Stillingen bliver i førte omgang opslået internt i 

kommunen. Endvidere orienterede hun om, at to 

medarbejdere fra SFOen, udvalgt af SFOens personale, 

deltager i ansættelssamtalen. 

Ansøgningsfristen bliver den 8/11, ansættelsesudvalget 

mødes den 12/11 kl. 16, og der er ansættelsessamtaler 

den 19/11 kl. 16.30. 

Ansættelsesudvalget bliver Hanne Jensen, Theodor 

Schmidt og Linda Berndt fra skolebestyrelsen, Ole Madsen 

og Lene Bonde som repræsentanter for SFO-personalet, 

samt Pernille Højland, Tine C. Poulsen og Bente Kjærulf 

Pedersen. 

 

 

5. Meddelelser: 

Formanden: 

• Tilbagemelding fra 

forældremøde 

 

 

Ledelse:  

• Lærerens dag 

• Tilbagemelding vedr. elevråd 

• Tilbagemelding vedr. legeplads 

• Motionsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden:  

• Tilbagemelding fra forældremøde: Elizabeth 

Pöckel orienterede om sin deltagelse på 

forældremødet på trin 1 i G-afdelingen. 

 

Ledelse:  

• Lærerens dag: Flere fra skolebestyrelsen havde 

bagt kage til alle på skolen denne dag. Dette var 

en fantastisk overraskelse, som personalet blev 

både rørt over og meget glade for. 

• Tilbagemelding vedr. elevråd: Der har været 

valg til elevrådene i Vonsbæk og på Louisevej. De 

første elevrådsmøder netop er blevet afholdt i dag. 

• Tilbagemelding vedr. legeplads: 

Legepladsudvalgene er blevet orienteret om, at 

forældrene gerne vil inviteres til at hjælpe med 

renovering af legepladserne. 

• Motionsdag: Motionsdagen var en vældig succes 

både på Louisevej og i Vonsbæk. Dagen var begge 

steder præget af stort sammenhold og meget flotte 

præstationer. 

• AT-påbud: Rambøll har undersøgt og 

sandsynligvis fundet frem til årsagen til 

lugtgenerne. Hvordan dette kan udbedres, og hvad 

det vil koste, er ved at blive undersøgt. 

• Venskabsordning: Projektet venskabsordning er 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Andre: 

lige søsat i Vonsbæk. Ordningen går ud på, at 

større elever er venner med yngre elever og er 

sammen om leg, lektiehjælp og buskørsel. 

• Kvalitetsrapport: Der skal udarbejdes fælles 

kvalitetsrapport for alle skoler i kommunen. 

Kvalitetsrapport skal på dagsordenen til næste 

skolebetyrelsesmøde. 

 

Andre:  

 Evt. • Betina Hartmann spørger til, hvorfor invitationen til 

diskoteksaften på Vennestedet ikke er uddelt på 

Louisevej. Tine C Poulsen sørger for, at dette sker. 

• Theodor Schmidt foreslår, at der oprettes idebank 

på ForældreIntra om små ”fif”, som f.eks. hvordan 

man kan lære at binde snørrebånd med én hånd. 

• Anette Jessen er udtrådt af bestyrelsen, Linda 

Berndt overtager hendes plads, og Jette Westphal 

deltager fremover i møderne som suppleant 

• Hanne Jensen spørger til, hvordan reglerne er for 

hjemkomsttidspunktet med bus om eftermiddagen. 

Dette undersøger Bente Kjærulf Pedersen. 

• Heidi Andersen har meldt afbud til næste møde. 

 

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 

 

 


