
REFERAT 

  

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 18. april 2017 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk, Per, Anita, Lone, Benjamin, Kim, Ulla, Anette, Neel, Lene, Elevrådet 

Du har følgende lektier: Læs brev efter dialogmøde vedr. kapacitetsudfordringer  
                                                Læs kommunikation omkring 7. klasserne  
  
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  
 
Kommentarer: 
Sidste referat er godkendt 
 

  

18:35 - 18:45 Elevrådet  
Orientering      v/ Elevrådet  
Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har kommenteret på det nødvendige. 

 

Referat: 
Elevrådet har redigeret forretningsordenen, bl.a. med ændring af valg til elevrådet. Man 
skal vælges/genvælges af klassen hvert år.  Kandidater holder en tale for sin klasse som 
herefter vælger deres repræsentant. Der skal som udgangspunkt være en repræsentant fra 
hver klasse fra 6.-9. årg. 
Der er også ændringer omkring brug/inddragelse af kontaktperson. 
Elevrådet sender dokument med øvrige rettelser til forretningsordenen til Ulla, som 
videresender til skolebestyrelsen. 
 
Vedr. spørgeskemaer: Elevrådet deler disse med hjælp fra Ulla. 
 
Vedr. cykelstativer: Cyklerne vælter, og der mangler overdækning. Elevrådet anbefaler 
flere cykelstativer, specielt ved mellemtrinnet. 
 
Dette sker lige nu i elevrådet: Der har ikke været afholdt møde i 1½ måned. Der påtænkes 
at afholdes bordtennisturnering for udskolingen snarest. 
 

  

18:45 – 19:00 Proces for evaluering af bestyrelsesarbejde 
Ansvarlig Carsten og Birthe  
Forventet resultat: Aftale om proces for, hvorledes vi evaluerer og bliver enige om 
hvorledes vi ønsker at arbejde med skolebestyrelsen fremadrettet herunder rollefordeling, 
mødeforberedelse, forældrekommunikation/-møder med bestyrelsen og bestyrelsens 

årsplan 
 

Referat: 
Der skal i foråret afholdes et temamøde med fokus på, hvordan vi vil arbejde i 
skolebestyrelsen i det kommende skoleår og generelt fremadrettet, bl. a. forretningsorden, 
forventningsafstemning, rammer, etc. Birthe og Carsten indkalder og laver udkast til 
dagsorden. 
Ulla sender forretningsorden for skolebestyrelsen fra sept. 2014 ud sammen med referat. 
 

  



19.00 – 19:45 Ny udskolingsmodel (tilbagemelding fra nuværende 6. årgang, Nyt Setup for 
kommende 7. årgang) 
Oplæg fra Jette og Kim 
Forventet resultat: At bestyrelsen er orientereret om kommende planer og tiltag. Konkret 
aftalt, hvorledes bestyrelsen tager stilling til involvering og eksekveringsplan. Konkret 

aftalt, hvorledes der etableres principper for ny udskolingsmodel 
 

Referat: 
Vi skal snarligt beslutte, om vi vil have ny klassedannelse på 7. årgang i skoleåret 18/19. 
Vi skal have baggrunden og argumenterne for ændringen på plads og stå fast på 
beslutningen. 
Der kræver, at alle er godt forberedte; skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere. 
Vi skal kommunikere og fortælle den gode historie til forældre og elever om visionen og 
baggrunden for et evt. nyt princip. 
 
Dette sker på området lige nu: Fra august vil der være et mini-ungemiljø oppe i IT-lokale 
83 og sundhedsplejerskens kontor på fysisk-gangen, som er tiltænkt 7. årgang. Her bliver 
der mulighed for at tænke anderledes undervisning, ex. holddeling, og eleverne får også 
mulighed for at ‘hænge ud’ i pauserne på en ny og anderledes måde. Lærerne indkaldes til 
møde og inddrages i udviklingen og udformningen af lokalerne. Ledelse og medarbejdere 
vil også tage nuværende 6. årgang med på råd for at sikre elevdemokrati og 
elevinddragelse. 
Elevrådet tilbyder at hjælpe med at indsamle ideer fra eleverne på 6. årgang. 
 
Til SKB-mødet i maj inviteres lærere med til at fortælle om processen. 
 

  

19.45 – 20:15 Dialog med forældregruppen vedr. skolestruktur m.m.  ..  
Ansvarlig for punktet: Carsten & Birthe  
Baseret på de sidste møder dialog om kommunikation til forældrene besluttes, hvorledes vi 
håndterer det frem mod sommerferien. 
Forventet resultat: Beslutning om form, indhold, ansvarlig og tidspunkt for 
kommunikation til forældregruppen 

 
Referat: 
Dialog i plenum. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der laver et udkast til godkendelse i skolebestyrelsen.  
Deltagere til 1. møde: alle forældrerepræsentanter i SKB. Herefter dannes evt. en mindre 
gruppe, der arbejder videre. 
Birthe og Carsten indkalder til møde. 
 

  

20:15 – 20:45 Orientering  
Ledelsen v/Kim 

● Status omkring evt. børnehave på Karensmindeskolen: Vi afventer beslutning fra 
byrådet, pt. ser det ud til, at Søhulen ikke skal i brug som børnehave. 

● Timefordelingsplan  
● 2 lærerordning – erfaringer og videre proces (fra årsplanen): Vi fortsætter 

ordningen næste år, dog uden Støvring Syd-timer i indskolingen, som afløses af 
UU-timer.  

● Skolens økonomi herunder investeringsplan: Der investeres i ungemiljøer.  
● Skolens kommende kontrakt: Mere nøgternt og målbart end tidligere. Kontrakten 

sendes ud til skolebestyrelsen snarest. 
Formanden v/Birthe 

● Opfølgning på actionliste og opdatering af denne 
Pædagogisk råd v/Anette 

  



Forventet resultat: Alle er orienteret og evt. opfølgning er aftalt. 
 

  
20:45 – 21:00 

Afrunding/eventuelt  
Eventuelle punkter fra dagsordens pkt. 1  v/Alle 

● Evt. forældrehenvendelse 

 

  

Yderligere info: 
Links m.m.:  
 

  

 

Actionliste 
Actionpunkt Beskrivelse  Ansvarlig Opfølgningstidspunkt 
Trivselsmåling Baseret på trivselsmåling fra 2016 og 2017 

drøftes trivsel på skolen på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter trivselsmåling for 
2017 foreligger  
Jette kommunikerer på Birthe, hvornår den 
foreligger, således at punktet kommer på 
den rette dagsorden (forventes at skulle på 
dagsorden i juni-mødet) 
 

Jette Bestyrelsesmødet i juni 

Elevrådets 
trivselsmåling 

Elevrådet fremsender resultatet af 
undersøgelsen til bestyrelsen  
 

Louise, Anne 
Sofie og Ulla 
 

Bestyrelsesmødet den 18. april 
2017?? 

Nyt fælles 
bestyrelsesmøde med 
Børnehaverne Støvring 
Syd 
 

Nyt mødetidspunkt skal findes. 
18.00-19.30 - internt møde 
19.30-21.00 - fælles møde (punkt til 
dagsorden: fremadrettet samarbejde?) 

Kim og Birthe 
(Mona og 
Trine) 

Bestyrelsesmøde efter sommerferien 
d. 27/9? 

Elevplaner  Opfølgning på etablering af elevplaner og 
plan for opdatering efter 1. maj 2018 
 

Kim Bestyrelsesmødet juni 

Timefordelingsplan 
 

 Kim Bestyrelsesmøde i maj eller juni 

Kontrakt 17/18 
 

 Kim Bestyrelsesmøde i maj 

Skole-hjem 
kommunikation 
 

Video Jette  

 
  



 

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 en ½ time til orientering fra ledelse, formand og pædagogisk råd. Kan det ikke nås på 

mødet orienteres efterfølgende pr. mail.  
  
Møderne er arbejdsmøde 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.  
  
Mødeplan – skolebestyrelsesmøder skoleåret 2016/2017 & 2017/2018 
(rød er sidste øjebliksændring og grøn er løbende besluttede punkter) 

Dato Tidspunkt Emne 

29.08.2016 Kl. 18:30-21:00 Bestyrelsesarbejdet startes op + indledende drøftelser af skole/hjem 

28.09.2016 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Skolens økonomi og høringssvar vedr. budgetramme  

Skole/hjemsamarbejde – strategi og vision  
Projekt ”Ungemiljø og moderniseret udskolingsmodel” 

24.10.2016 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Høring vedr. budget og tildelingsmodel 
Skole/hjemsamarbejde – strategi og vision 
Projekt ”Ren Skole” 
Kommunikationsstrategi til bestyrelsens interessenter 

28.11.2016 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Karensmindeskolen 2020 – vision og afklaring af behov for nye 
retningslinjer (fokus vælges). + Skole/hjemsamarbejde 
Skolestruktur (forvaltningens nye forslag) 

17.01.2017 Kl. 18:00-21:00 
Fælles bestyrelsesmøde med Børnehaverne Støvring Syd 
Evt. Overgange 
Aflyst grundet Kims sygeorlov 

01.03.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Skolestruktur (kommunikation til forældrene) 

Udskoling – 7. årgang  

Skilsmissegruppen  

20.03.2017 Kl. 18:15-20:30 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. Principper for klassedannelse i 7. 
klasse 

18.04.2017 Kl. 18:30-21:00 

2 lærerordning – erfaringer og videre proces 
Udskolingsmodel (fokus på 7. klasse) 
Bestyrelsesarbejdet fremadrettet - procesaftale 
Dialog med forældregruppen vedr. skolestruktur m.m.  

15.05.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Digital strategi og digital kultur (herunder ergonomiske tiltag) 



19.06.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Drøftelse af trivselsmåling for 2016 og 2017 
Evaluering af året og tilpasning af det kommende års struktur + aftale evt. 
tema, der skal behandles efter sommerferien 

Sommerferie 

28.08.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Opstart og aftaler for det nye år + tema 

27.09.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
  

26.10.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
  

27.11.2017 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Vision for Karensmindeskolen (fokus vælges) 

22.01.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Beslutning om valgproces inkl. rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer/markedsføringsstrategi 

28.02.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
  

05.04.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Valg 

14.05.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
  

20.06.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Konstituering af ny bestyrelsen og afslutning for afgørende bestyrelse 

Sommerferie 

27.08.2018 
Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 
Opstart og aftaler for det nye år i ny bestyrelse + evt. tema 

  
 

 

 


