
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  27.08.2018 kl. 18.30– 21:00 
  

  
Deltagere: Anja, Birthe, Benjamin, Carsten, Bjørk, Anita, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Anni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik.  
Elevrådet: Oliver og Sille 
Fraværende: Jette, Louise og Lilli 
  
Du har følgende forberedelse:  Læse bilag 
  
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
  
  

18:30 
– 
18:35 

Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt + godkendelse af sidste referat  
 
Godkendt  

  

18:35 
- 
18:45 

Orientering v. elevrådet, når elevrådet har fremlagt, må repræsentanterne vælge at fortsætte 
ved mødet eller gå hjem. 
Oliver er formand og Sille er næstformand.  
Ønsker flere cykelstativer, fodboldmål, længere frikvarter mere bevægelse, lektiecafe 
for mellemtrin og udskoling. Ordentlig mad. Klassedyst, lanparty fællesskab omkring 
de forskellige spil. Der efterlyses ernæringsrigtig mad i boden.  
 
Henrik inviterer til et møde med elevrådet omkring ønskerne.  
Der serveres et udvalg af skolebodens boller til næste skolebestyrelsesmøde. 
 

  

18:45 
– 
18:50 

Mødeplan for bestyrelsesmøder for de næste to år. 
 
Møderne er planlagt på rullende dage. Mødet d. 26.09.19 flyttes til 03.10.19. Der er 
8-10 møder årligt, ingen møder i december og februar. Ekstra møder kan planlægges 
ved presserende opgaver for skolebestyrelsen. 
Mødeplan for bestyrelsesmøder er accepteret.  
 

  

18:50 
- 
19:20  

Kapacitetsudfordring i Støvring 
Opfølgning på dialogmødet, hvor Birthe, Benjamin og Henrik (sammen med repræsentanter 
fra Bavnebakkeskolen) fremlagde ønsker om at udbygge på de to eksisterende skoler i 
Støvring. 
 
Bilag: Høringssvar samt bilag til høringssvar. 
 
Birte, Benjamin og Henrik orienterer fra dialogmøde mellem politikere, skolebestyrelses 
medlemmer og ledelse. Der er udfærdiget et fælles høringssvar fra Bavnebakken og 
Karensmindeskolen, med et bilag fra begge skoler, der konkretiserer de lokale visioner. Man 
er enige om, der skal være et tilbud fra begge skoler hvor der er elever fra 0. - 9. årgang, dog 
lader det til, at 10. klasse flyttes til Karensmindeskolen. 
Børne- og familieudvalget behandler kapacitetsudfordringen på kommende møde.  
Høringssvar og begge bilag runddelt ved mødet. 

 



 

19:20 
- 
19.40 

Høring af udkast til ny Børne- og Ungepolitik 
Bestyrelsen drøfter udkastet og beslutter, om der skal sendes et høringssvar.  
 
Bilag: Udkast til politik samt MED-udvalgets høringssvar. 
 
Skolebestyrelsen beslutter, der skal være høringssvar fra Bestyrelsen,  Bjørg, Anja og Henrik 
deltager i en skrivegruppe for at udfærdige høringssvar.  
 

 

19:40 
– 
20:00 

Indledende drøftelse af tildelingsmodel 
Før sommerferien aftalte vi nogle handlinger som forberedelse på Rebild Kommunes 
evaluering af den nye tildelingsmodel: 
Bestyrelsen vil være undersøgende ift. hvad bestyrelsen på Bavnebakkeskolen har af fokus i 
deres høringssvar 
Konkrete faktaoplysninger forsøges indhentet (Lone, Tonni) 

• sammenligning af tildeling i “Rebild Kommunes klyngekommuner” 
• indhente faktaoplysninger om “hvad koster” vores skoletilbud, HW deler nuværende 

tildelingsmodel med bestyrelsen 
• fokus på tildeling til almenområdet 
• er vi en af de billigste skoler i Rebild Kommune? 

Skoleleder skal deltage i en indledende “referencegruppe” jf. beslutning i BF-udvalget: 
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/7299  
 
Bilag: Tildelingsmodel 
 
Tonni og Lone arbejder med at finde fakta om sammenlignelige kommuner (med Rebild) i 
forhold til elevudgifter.  
De store skoler har mistet penge og de små skoler har fået flere penge med 
tildelingsmodellen..  
Drøftelse af den store økonomiske forskel på tildeling pr. barn i Rebild Kommunes 
skolevæsen. Drøftelse af hvordan man får formidlet til politikerne at forskellen er for stor og 
det skal forholde sig til. Økonomien var ikke imponerende før den nye tildelingsmodel, men 
Karensmindeskolen oplever et markant fald i tildeling med ny model. 
Den samlede indsats ude ved eleverne udhules yderligere grundet lokalaftale mellem 
lærerkreds og kommune. Klasselærere reduceres med 2 lektioner undervisning. Det får den 
konsekvens, at der er ca. 2 lærerstillinger mindre ude ved eleverne. 
Høringssvar i vinter november. Bestyrelsen går i dialog med Bavnebakken for at undersøge 
muligheden for at afsende fælles høringssvar. 
Henrik rundsender kommissorium for evaluering. 
 

  

20:00 
- 
20:10 

Opfølgning på arrangement for skolebestyrelser i Rebild Kommune 
Kort orientering fra deltagende medlemmer af bestyrelsen.  
 
Henrik og Mathilde refererede fra mødet. Hensigten med mødet er god, men den aktuelle 
formidling kunne have været bedre. Dette er noteret i forvaltningen. 
 

 



20:10 
- 
20:45 

Nyt Værdiregelsæt for Karensmindeskolen 
Skolens nuværende værdigrundlag har været gældende i 14 år. Findes på skoleporten: 
http://karensmindeskolen.skoleporten.dk/sp/96122/text/Skolens%20m%C3%A5ls%C3%A6tni
ng  
Når skolebestyrelsen skal arbejde med revidering af principper og ordensregler, vil det være 
naturligt, at skolen får udarbejdet et nyt værdiregelsæt. 
Drøftelse af baggrund for Værdiregelsæt, kompetence for udarbejdelse samt beslutning om 
procesplan. 
 
Bilag: oplæg til drøftelse af Værdiregelsæt 
 
Henrik orienterer omkring proces for at få udfærdiget et værdiregelsæt ud fra en runddelt 
procesplan, der supplerer bilaget. Processen kan forløbe på flere forskellige måder. Henrik 
opfordrer til, at alle deltager: samtlige medarbejdere, skolebestyrelse og elever. 
Processen er vigtig, og formidlingen lige så. Det kan overvejes, om der kan laves en video fra 
proces eller produkt.  
Det er vigtigt, at det færdige resultat bliver dynamisk og ikke et stykke papir i skuffen.  
Skolebestyrelsen bakker op om oplæg og processen, skolebestyrelsen deltager gerne, ser det 
som et spændende og positivt initiativ.  
 

 

20:45 
– 
20:55 

Generel orientering 
 
Henrik orienterer om nyhedsudsendelse på DR 1. De interviewede forældre er  er kede af 

vinklingen i artiklen og roser skolens nuværende samarbejde.  

Ved kommende møder ønskes følgende drøftet: legat til 9. årgang med udgangspunkt i at 

være en god kammerat/befordrende for en god skoledag. 

Er der nogen som har kendskab til at søge midler til at udvikle skolens udeareal mellem de 

praktisk-/musiske lokaler, giv Henrik besked. Samlet forventet anlægssum 300.000. 

Ny kontrakt præsenteres ved et kommende møde.  

 

 20:5
5 – 
21:00 

Afrunding/eventuelt 
 
Den 5.10. er der lærerens dag, på Karensmindeskolen er det medarbejdernes dag. Skolen 

bestiller hos Bisgaard, Lone kommer og uddeler til medarbejderne. Skolen giver brød til alle 

medarbejdere.  
Skolebestyrelsen drøfter deltagelse ved forældremøder og samtidig kontakt til de enkelte 

klasser. Punkt tages med til næste møde om fordeling.  
Der ønskes ved kommende møde en generel drøftelse af skolebestyrelsesmøder. Er vi godt på 

plads, kan det gøres anderledes? 
Der serveres boller fra boden ved kommende møde. Dette tiltag skal ses som begyndelsen på 

en drøftelse af bodens udvalg. 
 

  

Yderligere info: 
Links m.m.:  
  

Actionliste 

Actionpunkt Beskrivelse  Ansvarlig Opfølgningstidspunkt 



Trivselsmåling Baseret på trivselsmåling fra forår 2018, drøftes 
skolerapportens indhold og skolens arbejde med 
elevernes trivselsarbejde. 

Henrik 
 

Kapacitetsudfordring Gennem dialog med Børne- og Familieudvalget at 
give bud på udbygning af Karensmindeskolen frem 
for at etablere en ny skole.  
Dialogen med udvalget ønskes sammen med 
Bavnebakkeskolen. 

Bestyrelse og 
ledelse 

Løbende gennem 
efteråret 2018 

Fælles bestyrelsesmøde 
med Børnehaverne 
Støvring Syd 

Mødetidspunkt skal findes Birthe og 
Henrik i 
samråd med 
Mona 

 

Elevplaner  Elevplaner dannes frem over i Meebok. I løbet af 
efteråret arbejder lærerne og pædagogerne med at 
udarbejde elevplaner. Når dette arbejde er skredet 
frem, vil disse blive gennemgået for bestyrelsen. 

Henrik 
 

Ren Skole Drøftelse af forventninger og evt. indsatser ift. at vi 
oplever en ren skole 
 

Jette og Henrik Efterår 2018 

Vikardækning Evt en drøftelse af rammerne herfor 
 

Efterår 2018/forår 2019 
  

Karensmindeskolens bestyrelsesmøder  
Skolebestyrelsens møder fokuseres på drøftelse og dybdegående debat af et tema/emne med henblik på 
etablering af retningslinjer. Møderne starter med indledende enighed om dagsorden, orientering fra Elevrådet 
og herefter behandling af dagens emne/tema. Der afsættes sidst på mødet tid til orientering fra ledelse, 
formand og pædagogisk råd. Kan det ikke nås på mødet orienteres efterfølgende pr. mail.  
  
Møderne er arbejdsmøder og der aftales evt. workshops i udvalg mellem møde ved behov. Er der behov for 
udvalg, aftales på bestyrelsesmødet, hvem der har ansvaret for proces/fremdrift samt, hvad deadline er for 
opgaven.  
  
Dagsorden til bestyrelsesmøderne aftales på et formøde mellem skoleleder og formand – dette ca. en uge før 
bestyrelsesmødet. Punkter til mødet skal meldes ind til skoleleder/formand senest 10 dage før det aktuelle 
bestyrelsesmøde. Skoleleder sender dagsorden ud til bestyrelsen umiddelbart efter afholdt formøde. 
  
Referent: I reglen skolelederens souschef, men i hendes fravær tager et bestyrelsesmedlem over (dog ikke 
formand eller skoleleder grundet disse ansvar for dagsordens eksekvering).  
  
Referat: Godkendelse sker ved at svare på referat fremsendt pr. mail indenfor en uge efter mødets afholdelse. 
Kommenteres ikke på referatet indenfor 3 hverdage er det lig med stiltiende accept af referatet og dermed 
godkendelse.  
  
(rød er sidste øjebliksændring og grøn er løbende besluttede punkter) 

Mødeplan – skolebestyrelsesmøder skoleåret 2018/2019 & 2019/2020 

Dato Tidspunkt Emne 

27.08.2018 Kl. 18:30-
21:00 

Bestyrelsesarbejdet startes op + drøftelse af kapacitetshøringen 

25.09.2018 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Udskolingsmodel – going forward fra kapacitetsdrøftelse og sidste års 
drøftelse om udskolingsmodel 



24.10.2018 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Projekt ”Ren Skole” 
Kommunikationsstrategi til bestyrelsens interessenter 

29.11.2018 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Digital kultur m.m. 

14.01.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Evt. Overgange (noget nyt ifht. Minisøhulen m.m.) 

04.03.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

03.04.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

09.05.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

24.06.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Evaluering af året og tilpasning af det kommende års struktur + aftale evt. 
tema, der skal behandles efter sommerferien 

Sommerferie 

28.08.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Opstart 

26.09.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

28.10.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  



26.11.2019 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

13.01.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Beslutning om valgproces inkl. rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer/markedsføringsstrategi 

26.02.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

26.03.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Valg (afhænger af forvaltningens procesplan) 

11.05.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

  

24.06.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Konstituering af ny bestyrelsen og afslutning for afgårende bestyrelse 

Sommerferie 

27.08.2020 Kl. 18:30-
21:00 

(Kl. 18.00-
21.00) 

Opstart og aftaler for det nye år i ny bestyrelse + evt. tema 

  
 


