
DAGSORDEN 
 

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 1. marts 2017 kl. 18:00 – 21:00 
 
Deltagere: Birthe, Carsten (afbud), Bjørk, Per, Anita, Lone, Benjamin, Kim, Jette, Anette, 

Neel (afbud), Lene, Elevrådet 
Du har følgende lektier: 
 
Dagsorden 

18:00 – 
18:35 

Introduktion og oplæg omkring skilsmisse tilbuddet 
Først en halv times oplæg fra Helle Gudum og Lotte Fruergaard. 
 
KM har valgt at tilbyde elever deltagelse i skilsmissegrupper  
Fire voksne er tilknyttet, de har fået uddannelse og efterfølgende sparring 
Der er indrettet et lokale til børnesamtalerne 
Gennem samtalerne får børnene råd/perspektiver fra andre børn 
De voksne planlægger oplæg ud fra skiftende temaer 
Der afholdes infomøder med forældrene før opstart af børnesamtaler 
Alle får arbejdsbogen “Mor og far er skilt” 
Pt. er holdene med elever fra indskolingen 
Der har været grupper med ældre elever  
Rammerne udvikles løbende 
 
Filmklip blev vist for at sætte billeder på hvad tilbuddet indeholder 
 
Beslutning af dagsorden og eventuelle punkter under eventuelt 
Forventet resultat: Vi kender hinanden rundt om bordet og er i gang med det nye 
skoleårs første bestyrelsesmøde 
 
Punkter skrevet ind i Afrunding/Eventuelt 

 

18:35 - 18:45 Elevrådet  
Orientering v/ Elevrådet  
Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har kommenteret på det 
nødvendige. 
 
Elevrådet har sendt spørgeskema til elever med bl.a. disse temaer - kort beskrivelse af 
svarene står i parentes: 

- mobning (flere klasser har enkelte elever, der oplever mobning) 
- lokaler (mange oplever kolde lokaler) 
- udeområder (der er ønske om borde/bænke til mellemtrin, nye net til 

fodboldmål i udskoling, rep. af vandautomat) 
- rengøring (manglende rengøring kan skyldes manglende oprydning) 
- lokaler (toiletter beskrives som “mørke”) 

Bestyrelsen opfordrede elevrådet til at lave noget lignende igen senere 
Materialet deles med bestyrelsesmedlemmer 
 
Der planlægges bordtennisturnering for 6.-8. kl. før sommerferien 
Der undersøges mulighed for gallafest i efteråret 2017 for 8. og 9. kl.  
Endnu uafklaret om 7. kl. inviteres med 

 

18:45 – 
19:10 

Kommunikation på KM - Facebook 
Oplæg fra Kim 
Forventet resultat: Vi er enige om strategi for skolens kommunikation – herunder 
brugen af Facebook. 
 
FB-opslag er nu en del af skolens kommunikation med forældre og omverden 
generelt. Indslagene skal give et billede af hverdagen på Karensmindeskolen. De 
tidligere udsendte nyhedsbreve udgår. 
Der er ikke en forventning om at forældre anvender Facebook eller andre sociale 
medier, derfor bliver information fra skolen fortsat sendt via ForældreIntra. 
Skolen indhenter generel tilladelse hos forældre til at vi anvender situationsbilleder af 

 



elever på FB 
 
Spørgsmål, som ledelsen tager med i den videre udvikling af anvendelse af FB 

- Skal vi/bør vi undgå kommentar muligheden? 
- Skal KMś FB give muligheden for oprettelse af grupper? - det kan være en 

gruppe for elever i en klasse eller forældre i en klass 
19.10 – 
19:30 

Nyt Setup for kommende 7. årgang 
Oplæg fra Jette og Kim 
Forventet resultat: Beslutning om at evt. at ændre konceptet for kommende 7. 
Årgang – herunder evt. udarbejdelse af nyt princip. 
 
Med afsæt i visioner om en “ny udskoling” drøftedes evt. ny klassedannelse i 
forbindelse med skiftet til 7. årg. Dette har været drøftet flere gange de seneste år, 
men er ikke blevet vedtaget, da denne handling ikke skal stå alene men være en del 
af en plan for udskolingens læringsmiljø.  
 
Beslutningen blev, at ledelsen arbejder videre med et oplæg til princip for ny 
udskoling. Punktet drøftes igen på næste møde 
 
Begrundelser for evt. ny klassedeling efter 6. kl: 

- Eleverne får mulighed for at danne nye relationer/få nye roller 
- Der bliver et godt afsæt for at arbejde bredt på årgangen 
- Det kan tiltrække elever udefra 
- Et egnet tidspunkt hvor eleverne skifter afdeling og en del lærere 

 
Orientering om ny udskoling kræver info/infomøde for forældre/elever: 

- Beskrive nyheder/nyt princip ” (Hvad kan en 6. kl. forvente af anderledes 
forhold end de hidtil kendte?) 

- Orientering om at skoleåret 2017.2018 er et pilotår som evalueres forår 2018 
- Beskriv ønskede/forventede kulturændringer  
- Tydeliggøre læringsfokus 
- Omtal moderniseringsplan ift. udskoling 
- Omtal ressourcetildeling (ekstra ressourcer) 

 

19.30 – 
20:00 

Tildelingsmodellen er en realitet – hvad nu? 
Faciliteret af Kim, Birthe – alle deltager i drøftelsen 
Forventet resultat: Der skal træffes beslutning om kommende proces – samt evt. 
strategi for kommunikation. 
 
Skolebestyrelsens forudgående arbejde for beslutning af tildelingsmodel opleves at 
have haft betydning for hvor vi er nu. 
 
Drøftelse af hensigtsmæssig kommunikation fremadrettet mellem skolebestyrelse og 
forældre - frem mod kommunalvalget 
Forslag til indhold af et brev blev drøftet. Mulighed for input i løbet af ugen. Lægges 
på ForældreIntra sammen med høringssvaret 
Der sendes evt. et brev igen senere. 

 

20:00 – 
20:45 

Kort orientering  
Ledelsen v/Kim (Kommende 0. Klasser – Moderniseringsplanen – Økonomi – 
Beredskabsplan – Ny ledelsesstruktur – Ress.centret.- Kontrakten – Skolefesten. 
Formanden v/Birthe 
Pædagogisk råd v/Annette? 
Forventet resultat: Alle er orienteret og evt. opfølgning er aftalt. 
 
Kim: 

- Moderniseringsplan er udarbejdet for skoler og dagtilbud i Rebild Kommune. 
Skolens visioner er baggrunden for det udarbejdede materiale. Der er ikke sat 
tid på hvornår projekterne realiseres. Vi følger processen tæt. 

- Beredskabsplan er under udarbejdelse, lægges på hjemmesiden, når den er 
klar. 

- Ny kontrakt for 17.18 er under udarbejdelse i samarbejde med dagtilbud 
- Ny ledelsesstruktur fra august 2017. Kim har ansvar for overordnet strategisk 

ledelse, mellemlederne er daglige ledere/ledelse tæt på med fokus på 
overgangene 

- Ressource indsatser på Karensmindeskolen beskrives i foråret 2017 
- Der var et samlet mindreforbrug i 2016 på ca. 1 mill. ligeligt fordelt mellem 

 



skole og SFO. Skolen anvender midlerne til indretning/møblering af mellemtrin 
efter modernisering. SFOén anvender midlerne til tiltrængt vedligehold af 
skolegård. 

- Skolefest, det skal være billigt for elever og forældre at deltage - mangler at 
udmelde tidspunkt og evt. mødepligt 

- Positiv ift. at afhjælpe pladsmangel til nuværende/kommende børnehavebørn, 
hvis vi får acceptable vilkår hertil. Der vil i så tilfælde blive tale om et 
samarbejde herom i Støvring Syd. Der undersøges mulighed for at 00. børn 
kommer på KM fra august 2017. OBS på at det er et børnehavetilbud med 
fokus på hvad der er godt for barnet og ikke hvad der er praktisk/økonomisk 
muligt. (Lokaler så børnene er trygge - samtidig med at vores indskoling og 
SFO ikke bliver for begrænset ift. anvendelse af arealer) (Rengøring?) 

- Ny vuggestue oprettes i Spiren - nu 
Birthe: 

- Intet 
Annette: 

- Evaluering af 2-lærer ordning giver positive tilbagemeldinger generelt. 
- Intern undersøgelse påpeger at det pædagogiske personale trives godt 

indbyrdes på KM 
 
20:45 – 
21:00 

Afrunding/eventuelt  
Eventuelle punkter fra dagsordens pkt. 1  
v/Alle 
 
Elevplaner, der bliver udarbejdet elevplaner i “det gamle system” inden 1. maj 
 
Opfordring fra Bjørk til at sætte fokus på elevernes sprogbrug/respekt for hinanden. 
Ledelsen bekræfter, at der er sådanne situationer på skolen, og medarbejderne har 
fokus på at tage hånd herom. 
 
Uddeling af materialer vedr. nationale test og Hæfte 6 fra Skole og Forældre 
 
Skolebestyrelses bemærkninger til kvalitetsrapport blev godkendt 
 
Når trivselsrapporten for skoleåret 16.17 er tilgængelig drøftes den på efterfølgende 
skolebestyrelsesmøde. Der sammenlignes resultater fra dette og sidste års rapport. 
Jette orienterer formand, når rapporten fra dette år er tilgængelig. 
 

 

Yderligere info: 
Links m.m.: Intet til mødet i dag. 
 
 
 
Forslag til punkter til kommende møder:  

- Princip for ny klassedannelse 7. årg. til godkendelse 
- Kontrakt 17.18 (endelig udgave præsenteres) 
- Moderniseringsplan, hvis der er konkrete tidsplaner 
- BYOD, skal vi på Karensmindeskolen forlange at elever/forældre i udskolingen betaler for ny device, 

hvis den udleverede går itu 
- Elevplaner, hvilke rammer fremadrettet fra skoleåret 17.18 
- “Tonen” blandt børn er bekymrende, hvad kan vi gøre i forhold hertil? (kampagner “Tal ordentligt” og 

“Den gode klasse”) 
- Resultat fra trivselsmåling 2017 - sammenlignet med 2016 

 
 


