
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 27. august 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: Kirsten Lykke Nielsen, Heidi E Andersen, Anette Jessen og Vibeke Thy 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat 

 

Referatet fra 12. juni blev godkendt. 
  

2. Konstituering af ny skolebestyrelse 

 

Elizabeth Pöckel blev valgt som formand og Theodor 

Schmidt som næstformand for skolebestyrelsen 
 

3. Høring i forhold til den økonomiske 

tildelingsmodel 

Bente Kjærulf Pedersen og Tine C. Poulsen orienterede om 

tildelingsmodellen. Skolebestyrelsen drøftede, hvad 

høringssvaret skulle indeholde. Det blev besluttet, at 

skolebestyrelsen i sit svar forholder sig til de tre 

spørgsmål, der stilles i høringsmaterialet samt til 

delmodellen for inklusion. Endvidere blev det besluttet, at 

høringssvaret afleveres sammen med MED-udvalgets.  

Bente Kjærulf Pedersen og Tine C. Poulsens forslag blev 

godkendt.  

 

4. Se på årshjulet og fastlægge Skolebestyrelsen skal have udarbejdet tre principper for:  



dagsordenspunkter skole-hjemsamarbejdet, sammenhæng ml. skole og SFO 

og SFOens virksomhed. 

På mødet den 25. september 2012 drøftes det, hvordan vi 

arbejder med principperne, og hvem der udarbejder 

udkast. Derudover drøftes, hvilke andre emner, vi skal 

have på dagsordenen. 

Skolebestyrelsen besluttede at udvide møderne med 

starttidspunkt kl 18.00 den 24. oktober, hvor princippet 

om skole-hjemsamarbejdet drøftes, den 15. november, 

hvor princippet om sammenhæng mellem skole og hjem 

drøftes, den 19. februar, hvor princippet om SFOens 

virksomhed drøftes. 

På mødet i maj drøftes ud fra udkast et 

præsentationsmateriale til brug for 

skolebestyrelsesmedlemmer til forældremøder 

5. Orientering om skolestart, herunder 

elevantal og indsatsområder for 

skoleåret 12-13 

Der er i dette skoleår 179 elever, der har været en tilgang 

på 13 elever, udelukkende til D- og G-afdelingen. 

Der er 65 elever i henholdsvis D og G, 44 elever i A og 5 

elever i Stevelt. 

Tine C. Poulsen orienterede om indsatsområderne for det 

kommende skoleår: 

• Den røde tråd. 
Hvordan skaber vi sammenhænge gennem hele 
skoleforløbet og ved overgange m.h.t. 
kommunikation, motorisk udvikling, social 
udvikling og faglig udvikling. 
Der er nedsat et udvalg, som arbejder med ”den 
røde tråd”: I løbet af året vil først fagudvalgene og 
senere alle medarbejdere blive inddraget. 
 

• Videre udbygning og udvikling af skolens 
videns- og kompetencecenter i form af 
håndsrækningen. 
Der er fra det politiske udvalgs udviklingspulje 
bevilget ekstra midler til dette område. De 
nuværende konsulenter er en del af denne indsats. 
Hvorvidt gruppen skal udvides afhænger af, hvor 
mange midler vi og Moltrup skole får, og hvordan 
disse fordeles. 
 

• Vidensdeling. 
En fortsættelse af indsatsen fra skoleåret 11/12. 
Vidensdeling er også en af måderne, hvorpå vi kan 
udvikle og udbygge vores videns- og 
kompetencecenter. 
I skoleåret 12/13 gives alle medarbejdere på 
læreraftalen 5 timer til vidensdeling. Dette 
betyder, at det er obligatorisk at deltage i de 
planlagte eftermiddage med vidensdeling. 
 

• Samarbejde. 
Fortsat fokus på det tværfaglige samarbejde 
mellem skole- SFO og mellem skole/SFO og tale- 
lærere/ fysioteraput og ergoterapeut. 

 



 
6. Økonomi, regnskabsrapport 

gennemgåes 

Bente Kjærulf Pedersen orienterede om økoknomien: Vi 

forventer et underskud på ca 1 mill. kroner. Endvidere 

orienterede hun om de udfordringer, der er i forbindelse 

med skolens budget for 2013. 

 

7. Meddelelser: 

Formanden: 

 

Ledelse:  

• Arbejdstilsynet 

• Udvalgets udviklingspulje 

• Indvielse 

• Pædagogiske dage 

 

Personale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden:  

• Der arbejdes på etablering af formandsråd på 

skoleområdet. 

 

Ledelse:  

• Fællesrådsmøder foregår fremover distrikstvis. Det 

Næste fællesrådsmøde foregår på Skolen ved 

Stadion – Elizabeth Pöckel er forhindret i at deltage 

– i stedet deltager Linda Berndt.  

• Anette Jessen ønsker at udtræde af 

skolebestyrelsen hurtigst muligt. 

• Der er ved at blive beregnet, hvad de fem 

rådgivningsbelagte påbud fra Arbejdstilsynet vil 

koste. 

• Udvalget har bevilget 385.000 kr til 

Håndsrækningen. Bevilgingen er til både Moltrup 

Skole og Skolen ved Stadion. 

• Der er indvielse af den nye bygning fredag den 21. 

september kl. 12.30. 

• Vi havde to rigtig gode pædagogiske dage for hele 

det pædagogiske personale. Jens Arentzen var en 

meget inspirerende oplægsholder. 

• Alle forældre er inviteret til en forældreaften, hvor 

Grethe Vejs vil fortælle om: ”Det at være en 

familie, hvor et eller af børnene har særlige behov” 

 

 

 Evt. Hanne Jensen:  

• Problematiserede, at de fleste af klasserne på Trin 

3 blev betegnet som et Ungeunivers. 

Ønskede at det skulle drøftes, om 

forældrerepræsentanterne skulle deltage i 

skolebestyrelseskursus. Dette ville de maile indbyrdes om 

og vende tilbage til skolen med. 

 

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 

 

 


