
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 15. november 2012 

kl. 18.00 – 21.00 

Indkaldte: 

Den bestående skolebestyrelse: 

Elizabeth Pöckel, formand (på valg 2016) 

Theodor Schmidt, næstformand (på valg 2016) 

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, (på valg 2014) 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, (suppleant) (på valg 2016) 

Tine C. Poulsen, skoleleder 

Lotte Lauersen Christensen, personalerepræsentant 

Vibeke Thy, personalerepræsentant 

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

  

Suppleanter – ikke indkaldt: 

Ingen p.t. 

 

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: Heidi E. Andersen 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat 

 

Referatet fra skolebestyrelsesmødet den 24. oktober blev 

godkendt. 
  

2. Endelig behandling af princip for 

skole/hjem samarbejdet 

Princip for skole-/hjem samarbejdet blev godkendt 

indholdsmæssigt. Bente Kjærulf Pedersen og Hanne Jensen 

udarbejder den endelige udgave.  

 

3. Drøftelse af princip for sammenhæng 

mellem skole og SFO med 

udgangspunkt i oplæg fra Linda Berndt 

og Betina Hartmann 

Princippet for sammenhæng mellem skole og SFO blev 

drøftet. Princippet færdigbehandles på næste møde. 
 

4. Budget 2013, orientering Der skal udarbejdes administrationsgrundlag for skolen 

(dette forventes færdigt den 20. december). Når 

administrationsgrundlaget er vedtaget, kan der udarbejdes 

budget for 2013.  Fremover vil den økonomiske tildeling 

som princip være fastsat ud fra en forud bestemt 

 



normering med mulighed for regulering ift. 

merindskrivning. 

Regnskabsrapporten blev drøftet. 

5. Høring i forbindelse med 

Kvalitetsrapport 

Børn og familie udvalget har besluttet, at 

kvalitetsrapporten, som i år skal skrives som en rapport for 

alle kommunens skoler, skal danne grundlag for en 

kommunal handlingsplan for skolerne. Evt. udkast til 

høringssvar blev drøftet. Det blev besluttet, at vi ikke 

udarbejder et høringssvar.  

 

6. Aftale om evt. ændring af 

ansættelsesudvalg i forbindelse med 

ansættelse af SFO-leder 

Da der kun var en intern ansøger, er stillingen blevet 

opslået eksternt.  

Ansøgningsfristen er den 18/11 2012. Ansættelsesudvalget 

udvælger ansøgere den 20/11 kl.18, og samtalerne er den 

27/11 fra kl. 16. Udvalget mødes kl. 15.30. 

Ansættelsesudvalget er det samme, Elizabeth Pöckel 

deltager, hvis hun kan. 

 

7. Meddelelser: 

 

Formanden: 

 

Ledelse:  

 

Andre: 

 

Formanden: 

• Elevrådene på de to matrikler er kommet godt i 

gang. Bente Kjærulf Pedersen undersøger, hvor og 

hvordan elevreferaterne formidles til elever, 

forældre og skolebestyrelse. 

• Der har været god respons fra forældremøderne. 

 

Ledelse:  

• Der er for tiden 3 langtidssyge medarbejdere på 

skolen 

• Der er Novemberarrangement på Louisevej og 

i Vonsbæk den 29/11. Nogle klasser i A-afdelingen 

holder selvstændige arrangementer.   

 

Andre:  

 

8. Evt. 

• Novemberarrangement (Linda 

Berndt) 

Linda Berndt har ønske om, at 

novemberarrangementet på de to matrikler holdes 

på forskellige datoer, da nogle forældre har elever 

begge steder. Dette vil desuden gi’ mulighed for at 

forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelsen 

kunne have mulighed for at deltage og være 

synlige begge steder. 

Dette forslag indtænkes i sammenhæng med 

markedsugen, når retningslinjerne skal revideres 

til foråret. 

Betina Hartmann spørger, om der kan laves et 

halvtag ved busserne. Tine C. Poulsen undersøger 

mulighederne, og hvad der skal til. 

 



For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   

Elizabeth Pöckel Theodor Emil Schmidt 

 

Jette Westphal 

 

 

Kirsten Lykke Nielsen 

 

Betina Hartmann Hanne Jensen 

 

Heidi E. Andersen 

 

 

Linda Berndt 

 

Tine C. Poulsen Bente K. Pedersen 

 

Lotte Lauersen Christensen Vibeke Thy 

 

 


