
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 28.4.2014 

kl. 18.00 – 20.00 

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) 

Linda Berndt, forældrerepræsentant, (på valg 2014) 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, (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 Thomas Vestergaard Andersen (via sekretær Helle Andersen) til orientering!  

Fraværende uden afbud: Kirsten Lykke Nielsen 
 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referatet. Referatet fra skolebestyrelsesmødet den 18. marts blev 
godkendt. 

 

2. Skolebestyrelsesvalget og det videre 
forløb på baggrund af valgmødet. 

På valgmødet den 22. april blev der ved fredsvalg valgt 2 
medlemmer og en suppleant til skolebestyrelsen. Hvis der 
ikke bliver gjort indsigelse mod valget inden den 2. maj, 
betragtes de 3 som valgt. Den nye bestyrelse konstituerer 
sig på det første møde i det kommende skoleår.  
Skolebestyrelsen drøftede, hvem vi kunne invitere fra det 
lokale erhvervsliv, foreningsliv eller uddannelsesinstitutio-
ner. Forskellige emner blev foreslået og Tine C. Poulsen og 
Bente K. Pedersen undersøger disse muligheder. 

 

3. Høring vedr. Styrelsesvedtægten, hø-
ringsmaterialet er allerede sendt ud til 
jer. 

Styrelsesvedtægten blev drøftet. Bente K. Pedersen og 

Tine C. Poulsen udarbejder forslag til høringssvar, som 

sendes til bestyrelsen. 

 

4. Høring vedr. ferieplanen 15-16, hø-
ringsmaterialet er allerede sendt ud til 
jer. 

Ingen kommentarer til ferieplanen. 
 



5. Skolereformen herunder: Skoledagens 
længde, SFO åbningstider. Næste skole-
års planlægning, klasse- og teamdan-
nelser. 

Bente K. Pedersen og Tine C. Poulsen orienterede om sko-

ledagens længde og SFO’ens åbningstider. Hanne Jensen 

problematiserede at eleverne i Marstrup og Vonsbæk får 

2,5 times mindre undervisning pr. uge pga. den fælles 

befordring til alle matrikler.  

Klassedannelsen er nu færdig, og det pædagogiske perso-

nale skal senest onsdag den 30. april tilkendegive, hvilke 

klasser, man ønsker at være i. 

Vi mangler 3 pædagoger og 3 lærere. Forflyttelsesaftalen 

gælder, og alle har kunnet søge frivillig forflyttelse. Vi har 

modtaget 6 ansøgninger. – Hvis der skal opslås pædagog-

stillinger ordinært, deltager Linda Berndt, Hanne Jensen, 

Elizabeth Pöckel og Lotte Christensen i ansættelsesudval-

get. Tine C. Poulsen orienterede om, at der bliver sendt 

brev til forældrene om de ny vilkår næste skoleår. 

 

6. Byggeriet og processen, hvor langt er 
vi? Hvornår forventer vi, at A-afd. flyt-
ter? Hvad skal vores nye A-hus hedde? 

Tine C. Poulsen orienterede om mulige flyttedatoer. Der 

var enighed om, at ”A-huset” kunne være et bud på nav-

net til den nye bygning. Der er en arbejdsgruppe, der ar-

bejder med indretning af arbejdspladser på de forskellige 

matrikler. 

 

7. Fælles pædagogiske dage for personalet 
i august måned. Vi ønsker flest mulige 
personaler får mulighed for at deltage. 

Tine C. Poulsen orienterede om, at der er ved at blive 

planlagt pædagogiske dage i august. Skolebestyrelsen 

besluttede, at forældrene opfordres til at holde deres børn 

hjemme fra SFO disse 2 dage. 

 

8.  Økonomirapport Regnskabsrapporten blev drøftet Hanne Jensen spurgte til, 

hvordan vi kan sikre os, at ”vognparken” kan fornyes. Det-

te arbejdes der med lige nu, da personbilen er kasseret. 

 

9. Meddelelser: 

 

Formanden: 

 

Ledelse:  

• Ny distriktschef. 

 
Andre: 
 

Formanden: 

• Elisabeth Pöckel: Der er ved at blive indkaldt til et 

formandsmøde. 

 

Ledelse:  

• Tine C. Poulsen: Charlotte V. Friis kommer på be-

søg den 18. juni på de 3 matrikler i Stevelt, Vons-

bæk og Marstrup. Thomas Vestergaard Andersen 

er fra 1. juni ansat som distriktschef i Nord. 

 
Andre: 

•  

 

10. Evt.   

For referatet: BP 

Referatet godkendt den:  
 

Elizabeth Pöckel Theodor Emil Schmidt 

 



Jette Westphal 

 

 

Kirsten Lykke Nielsen 

 

Betina Hartmann Hanne Jensen 

 

Vibeke Thy 

 

 

Linda Berndt 

 

Tine C. Poulsen Bente K. Pedersen 

 

Lotte Lauersen Christensen  

 

 
 
 


