
DAGSORDEN 
 

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 19. juni 2017 kl. 18:30 – 21:00 
 
Deltagere: Birthe, Carsten, Bjørk, Per, Anita, Lone, Anja, Benjamin, Hans Jørn, Kim, 

Jette, Anni, Elevrådet 
Afbud fra Anja 
 
Dagsorden 

18:30 – 18:35 Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
Forslag om at dagsorden fremadrettet har kort sagsfremstilling 
(drøftes under evaluering på et kommende møde) 

 

18:35 - 18:45 Elevrådet 
Orientering v/ Elevrådet  
De nye elevrødder præsenteres 
Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har 
kommenteret på det nødvendige. 
 
Afslutning for elevrådet med tur til Aalborg 
Bordtennisturnering aflyst pga. for få tilmeldte 
Nyvalgte til bestyrelsen: Rasmus Rye Christensen kommende 7.c 
og Caroline Faaborg-Boysen kommende 8.c 
Elevrådet siger “lidt” til samlingen på sidste skoledag 
 
Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer 

 

18:45 – 19:00 Trafikoplæg KM 
Oplæg fra Kim - herefter drøftelse i plenum. 
 
Plan er udarbejdet for et par måneder siden, med forslag om 
ensrettet kørsel rundt om tandklinik. Planen er reduceret til en 
ensrettet sløjfe i nuværende p-plads område foran tandklinikken.  
Evt. vil der blive anlagt flere p-pladser i forlængelse af nuværende 
pladser ved indkørsel til skolen. Anlæg forventes i efteråret 2017. 
 
Når skolen får tilsendt tegninger deles de med skolebestyrelsen. 

 

19.00 – 20.00 SFO-2 og strategi for kapacitet generelt 
Kort oplæg fra Kim og Anni 
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om kommende proces. 
 
Drøftelse af nye rammer for SFO2. 
Rammerne bliver “omkring” torvet på mellemtrinnet. Der er tre 
lokaler af varierende størrelse, som er SFO2 fra kl. 14.00 og 
gruppelokaler i skoletiden. Desuden er det muligt at anvende de 
tre omkringliggende klasselokaler til SFO2 om eftermiddagen. I 
skoletiden er det 4. årgangs lokaler. 
 
Generel drøftelse af kapacitets udfordringer på skoleområdet de 
kommende skoleår med udgangspunkt i B&U drøftelser. 
Bestyrelsen ønsker at være en aktiv del af dialogen og at arbejde 
hen mod en samlet løsning i Rebild Kommune 
Benjamin, Birthe, Lone inviterer til dialogmøde i starten af august 
med politikerne - udkast sendes rundt til kommentering - inden 16. 
august 
 
 

 



20.00 – 20:30 7 årgang og kommende årgange 
Faciliteret af Kim 
Forventet resultat: Der skal træffes beslutning om kommende 7. 
Klasser skal sammenlægges eller ej – vi skal have det 
kommunikeret hurtigst muligt til forældre og elever. 
 
 
Visionen er at udvikle en udskoling (fra 6. årgang) med øget fokus 
på holddeling  
Aktuelt er der ikke intention om konsekvent at dele klasser efter 6. 
årg. 
 
KE udsender bud på skriv til forældre hurtigst muligt 
 
Tegning af ideer til udvikling af miljø omkring 7. årgang både 
indendørs og udendørs deles med bestyrelsen 
 

 

20:30 – 20:50 Kort orientering  
Ledelsen v/Kim (Elevplaner, status skole/hjem videoer samt i 
øvrigt) 
Formanden v/Birthe 
Pædagogisk råd v/Anette Ravn 
Forventet resultat: Alle er orienteret og evt. opfølgning er aftalt. 
 
Kim: 
Elevplan udarbejdes igen næste år på Intra (tidsplan herfor) 
Suppleret med evalueringer fra MeeBook 
Vedr. skole/hjem video udarbejder IT-vejleder et første udkast 
 
Birthe: 
Dato for evalueringsmøde ift skolebestyrelsens arbejde udsendes 
 
Anette: 
Skoleårets planlægning (fag, klasser, tilsynsopgaver,....) 
 

 

 
20:50 – 21:00 

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

 

Yderligere info: 
Links m.m.: Intet til mødet i dag. 
 
 


