
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 18. april 2013 

kl. 19.00 – 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: Theodor Schmidt 
Uden afbud: Kirsten Lykke Nielsen 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat. 

 

Referatet fra mødet den 20. marts 2013 blev godkendt. 
  

2. Årsberetning for skolebestyrelsens arbejde, 
drøftelse med udgangspunkt i Elizabeth 
Pöckels disposition. 
 

Elizabeth Pöckel fremlagde disposition til årsberetningen. 

De enkelte punkter i denne blev drøftet. Elizabeth Pöckel 

udarbejder den endelige årsberetning. 
 

3. Orientering om- og drøftelse af handleplan 
om bekymrende fravær.  
Handleplanen er udarbejdet af ledelsen og 
drøftet på PR mødet d. 4.4.13. 
 

Handleplanen blev drøftet. Indsatsen evalueres i 

skolebestyrelsen på mødet i december 2013. Handleplanen 

vedlægges som bilag. 

 

 

4. Budget og regnskabsrapport. Lille 
regnskabsrapport vedlagt. 
 

Regnskabsrapporten blev gennemgået og drøftet. Der er 

pr. 8/4 forbrugt 25 % af budgettet.   

5. Pædagogiske dage for personalet i august. På de pædagogiske dage for hele personalet i august skal  



En orientering om indhold. 
SB bedes godkende, at SFO holder lukket på 
to kursusdage. Som de andre år vil der blive 
indsat vikarer i forhold til de elever, der ikke 
kan blive passet hjemme. 
 

der arbejdes med indsatsområdet ”Den røde tråd” den ene 

dag og den anden dag med ”Inkluderende kommunikation 

for personalet” i forhold til, hvordan vi møder elever med 

udfordrende adfærd. Den anden dag er starten på et 

længere forløb, som skal køre hele året. Skolebestyrelsen 

godkendte, at SFOen holder lukket den 6. og den 8. 

august. Der bliver indsat kendte vikarer til de elever, der 

ikke kan blive hjemme. 

5. Meddelelser: 

 

Formanden: 

• Lockouten og dens evt. betydning 

for Skolen ved Stadion. 

 

Ledelse:  

• AT-påbud/bygninger 

• Status for næste skoleår. 

 

Andre: 

 

 

Formanden:  

• Lockouten har ikke direkte betydning for skolen, 

men indirekte ved at en del af personalet har egne 

børn, der er berørt af lockouten. Lockouten har 

også betydning for planlægningen og kan også få 

det for afgangsprøverne. Elizabeth Pöckel 

orienterede om sin kontakt med Skole og forældre. 

 

Ledelse: 

• Tine C. Poulsen orienterede om sin deltagelse i en 

del af udvalgsmødet for Børn og Familier den 9. 

april. Der er et ekstraordinært udvalgsmøde den 

22. april, hvor det eneste dagsordenspunkt er: De 

bygningsmæssige udfordringer på Skolen ved 

Stadion. 

• Planlægningen er i gang, men er præget af, at vi 

ikke ved, hvordan arbejdstidsaftalen bliver. Der 

bliver 171 elever næste år, og vi har det samme 

personale som nu. Der går dog en lærer på 

pension i løbet af efteråret, og barsler i skolen 

bliver dækket af nuværende personale. Der skal i 

både SFO og skole ansættes 

pædagogmedhjælpere. I SFOen er der ansat to 

barselsvikarer. 

• Tine C. Poulsen planlægger mødedatoerne  til 

næste skoleår. Det blev besluttet, at møderne 

næste skoleår starter kl.18 

 

Andre:  

•  

 

6. Evt. 

 

 

 

 

Dagsordenpunkt til næste møde: Drøftelse af udkast til 

materiale, som forældrerepræsentanterne kan bruge til 

forældremøderne. Hanne Jensen, Betina Hartmann, 

Theodor Schmidt og Linda Berndt laver udkast til dette 

materiale. 

 



 

 

 

 

Forslag til mødedatoer i skoleåret 13/14  

Dagsordenspunkt: Skal vi have lektiecafé? 

Dagsordenspunkt: Evaluering af forældregrupperne  

 

 

HUSK AT DET ER BESLUTTET, AT ALLE MØDER 

BEGYNDER KL. 18.00. 

 

• Tirsdag d. 27.8.13 

• onsdag d. 25.9.13 

• torsdag d. 31.10.13 

• mandag d. 2.12.13 

• tirsdag d. 14.1.14 

• onsdag d. 19.2.14 

• torsdag d. 20.3.14 

• mandag d. 28.4.14 

• tirsdag d. 3.6.14 

 

Vi har kun lagt 9 møder ind, hvis der er behov for et 

eller to møder mere, må vi lægge dem ind senere. 

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 

 

 


