
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  25.09.2018 kl. 18.30– 21:00 
 
 
Deltagere: Anja, Birthe, Carsten, Bjørk, Anita, Lone, Malene, Mathilde, Birgit, Louise, Henrik. Jette 
Elevrådet: Oliver og Sille, Benjamin, 
Fraværende: Lilli, Tonni, Oliver, Sille, Anja  
 
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  
Rettelse i referat: 
Anja står for uddeling af “noget” d. 5. okt. til personale, ikke Lone 

  

18:35 - 18:45 Orientering v. elevrådet, når elevrådet har fremlagt, må repræsentanterne vælge at fortsætte 
ved mødet eller gå hjem. 
 
Udgik 

  

18:45 – 19:45 Kapacitetsudfordring i Støvring 
D. 20.09.18 træffer Børne- og familieudvalget den endelige afgørelse i forhold til 
indstillingerne fra først BF og siden Økonomiudvalget. (Der er besluttet at bygge ud)  
Med afsæt i høringsmaterialet tages en drøftelse af muligheder og konsekvenser, også set i 
lyset af de nu “igangsatte” ombygningsprojekter på mellemtrinnet. 
 
 
Tilbygning til Karensmindeskolen, så den kan rumme 4 spor er politisk besluttet. 
Byggeriet er planlagt som to etaper, 1. etape i 20/21 til 6 mil., etape to “senere”. 
Politiske visioner og todeling af byggeri sammenholdt med økonomi vil blive drøftet 
på kommende skolebestyrelsesmøder. 
Byrådet besluttede at overbygningselever fra Ø.Hornum kommer til 
Karensmindeskolen, måske fra aug. 2019. Der er høring i okt. ift. at overflytningen 
rykkes til aug. 2020  
(Børne- og familieudvalget skriver i dagsorden til møde 26. sept 2018: 
Forvaltningen indstiller: 

 

Børne- og Familieudvalget sender forslag om, at Karensmindeskolen bliver 

overbygningsskole for eleverne fra Øster Hornum fra august 2020. I høring ved de 

berørte skoler med høringsfrist den 29. oktober 

Det er politisk besluttet at 10. kl. placeres på Karensmindeskolen fra aug. 2019. 
Skolen starter planlægning heraf “nu”. Det er nuværende musiklokale, der skal 
rumme 10. kl. fra aug. 2019. 
Der er startet planlægningsmøder/brugergruppemøder i forhold til renovering af 
mellemtrin. Første drøftelse er vedr. placering og indretning af nyt musiklokale. 
Bestyrelsen drøftede sammenhæng mellem ønsker til placering af nyt musiklokale og 
kommende tilbygning af udskolingsbygning. Intet er afklaret på nuværende tidspunkt. 
Drøftelse af muligheder og udfordringer i forhold til byggeplaner. 
 

  

19:45 - 20:30 Tildelingsmodel  



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? 

Der har været første “sparingsrunde” mellem skolechef og skoleledere jf. kommissoriet. Det 
er helt fast, at enhver evaluering af tildelingsmodellen skal have det sigte, at det politisk er 
besluttet af have økonomisk “bæredygtige” skoler.  
 
Bilag eftersendes mandag: Kommissorium. 
 
Lone redegjorde for nøgletal fra kommunale kontoplaner, hvorfra der kan sammenlignes 
kommunale udgifter til drift af folkeskolen. Generelt er billedet at Rebild Kommune ligger 
lavt i tildeling pr. elev. 
 
Kommissorium drøftet. Skolebestyrelsen har tidligere ytret ønske om at blive en del heraf.  
Evalueringen har som mål at give et billede af, om der er en oplevelse af større lighed mellem 
skolernes muligheder.  
På mødet 24. okt. drøftes høringsmateriale/høringssvar. Der undersøges om daginstitutionen 
Støvring Syd og Bavnebakkeskolen ønsker at samarbejde om høringssvar 

20:30 - 20:50 Boden herunder evt. kostpolitik 
Med udgangspunkt i aftenens fortæring af forskellige boller fra boden samt overblik over 
udvalget i såvel boden som bestilling hos Skørping Idrætscenter drøftes lødigheden af tilbud 
samt tankerne om bodens rolle på skolen. 
Madplan fra Skørping Idrætscenter: 
https://www13.skolemad.dk/fb.aspx?hde=0w0000000TmA6rtBePC&valg=UgeMenu&ejpris
=0&aktse=5  
Der skrives på hjemmesiden:  
Skolemaden er fremstillet hos Skørping IdrætsCenter, alle retter er lavet fra bunden, og 
energiberegnet af vores egen uddannede personale. 
Bestilling og betaling foregår over nettet, og beskrivelse af bestilling og betaling kan læses på 
hjemmesiden. 
Bestillingen er åben for dagens bestilling til om morgenen kl. 7.30. Derefter er det ikke muligt 
at bestille til  
denne dag. Bestillingen leveres på skolen kl. 11.30 
Er der spørgsmål til bestilling og betaling skal administrator kontaktes på 70 22 29 10 
Der tages i fremstillingen af skolemaden udgangspunkt i de officielle anbefalinger, hvor der 
stilles krav til indhold af fiber i brødet, mængden af frugt og grønt, fedtindhold samt 
sukkerindhold. 
Desuden bliver der i skolemaden stillet krav til energiindholdet i de retter der bliver udbudt, 
det bliver sikret at eleverne på skolen får den energi de har behov for. Det anbefales at 
mellem 25-35% af den samlede energi skal komme fra middagsmåltidet. Derfor indeholder 
retterne mellem 2100 kj og 2600 kj. da det er behovet for børn mellem 7-15 år. Desuden 
laves der enkelte delmåltider som ikke kan udgøre et helt måltid men kan være et 
supplement til madpakken.  
Det er synligt på hver enkelt ret hvor meget energi (kj) retten indeholder samt om retten 
svarer til et helt måltid eller et delmåltid. 
 
Der har været en forældrehenvendelse vedr. køleskab i klassen. Det er ok, at en klasse køber 
køleskab til klassen, hvis man samtidig løser opgaven at hold det rent.  
 

 

https://www13.skolemad.dk/fb.aspx?hde=0w0000000TmA6rtBePC&valg=UgeMenu&ejpris=0&aktse=5
https://www13.skolemad.dk/fb.aspx?hde=0w0000000TmA6rtBePC&valg=UgeMenu&ejpris=0&aktse=5


Bestyrelsen ønsker at ledelsen beskriver skolens tilbud af mad i bod og over nettet. 
Bestyrelsen ønsker færre “desserter” i boden, men vurderer at brød, mælk m.m. er i orden. 
Der bliver derfor ændret på udbud i boden snarest. 
Opfordring til at bestyrelsesmedlemmer kan komme med ideer til nye emner i boden. 
(Skolens bod skal være“det sunde mellemmåltid”)  
Malene og Mathilde går i dialog med Skørping Idrætscenter ift. indhold af menukort. Målet 
er “sund kost”, som eleverne samtidig gerne vil bestille. Der er ønske om, at elevrådet også 
inddrages. Hvis det er muligt, ønskes der tydelighed ift. om retterne indeholder æg, mælk 
eller gluten af hensyn til allergikere (skrevet ind efter mødet på baggrund af 
forældrehenvendelse med dette ønske) 
 

20:50 – 20:55 Generel orientering 
Trivselsarbejde i klasserne som opfølgning på forårets undersøgelse. 

● Der arbejdes hermed i klasserne. Or. på næste møde ift. refleksioner i klasserne. 
Meebook, skolens status 

● Fra januar kan forældre kun benytte UNI-Login, et krav når AULA starte august 19. 
● Den kendte udgave af elevplan udgår, da SkoleIntra nedlægges med udgangen af 

skoleåret 18.19. Herefter er platformen AULA, som ikke har elevplansfunktion. 
Vi afprøver dette skoleår at udarbejde elevplan i MeeBook 
Lærerne deler hen over skoleåret fagligeforløb med forældre. Forløb med 
evalueringsdel hvor elever og lærere har vurderet opfyldelse af mål 
Forud for skole-hjemsamtale deles forløb ift. trivsel 

● Lærerne deler årsplaner for skoleåret 18.19 via. MeeBook 
● “Ingen børn” melding ændres når børn melder sig ind via en aktivitet med lærer 

Persondataloven set i lyset af SSP’s og kommunens brug af google doks. og hotmail 
● Henstilling til at få svar ift. spørgsmål er sendt videre.  
● Behandler vi personoplysninger fortroligt ift. loven.  

Aktuelt på skolen. 
● Orientering v. Henrik. 

 

 20:55 – 21:00 Afrunding/eventuelt 
 
 

  

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 

 
 


