
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 29.11.2018 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Carsten, Bjørk, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet: Oliver og Sille 
Fraværende: Oliver, Sille, Benjamin, Lone 
 
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. 
 
Udgår 

  

18.45 - 19.45 Digital kultur på Karensmindeskolen 
Begyndende drøftelse om Karensmindeskolens strategi på IT-området.  
Ved mødet deltager pædagogisk IT-lærer Jakob Rasmussen 
 
Referat: 
Jakob har IT-didaktisk uddannelse og har i nogle år været en af skolens IT-didaktiske 
vejledere. Jakob vejleder kollegaer, skaber refleksion blandt kollegaer omkring anvendelse af 
IT i undervisningen og er deltagende i projekter med elever. 
 
Drøftelse af forståelser af digital kultur. Der er flere aspekter/udviklingsmuligheder:  

● mestre at indgå i en digital verden 
● udvikle digitale kompetencer 
● udvikle hensigtsmæssig elevadfærd ift. brug af digitale devices 
● ……. 

 
Målet er at udarbejde princip/strategi for Karensmindeskolens - vælge fokusområder vedr. 
digitale kompetencer samt temaer ift. IT-dannelse. 
 
Ideudveksling: 
Udvikle kultur via. udarbejdelse af kontrakter på klasseniveau ift.IT-dannelse (underskrives 
af elever). Eksempel blev beskrevet af Jakob. 
Konsekvenser /regelsæt, ift at forældre ringer til deres børn i skoletiden. 
Udarbejde oversigt over “overskrifter”/temaer, der skal indgås konkrete aftaler for mellem 
skole og forældre eller mellem forældre - på de enkelte årgange. 
Give eleverne kendskab til hvad der ligger “bag” deres IT-adfærd (programmering, design, 
på mange måder,  ….) 
Didaktisk refleksion (for personale) med afsæt i viden 
Udvikle sammenhængende IT-kultur og strategi for alle årgange.  
 
Proces fremadrettet: 
Næste drøftelse planlægges til 4. marts. Jakob deltager igen 

 



19:45  - 20:00 Evaluering af tildelingsmodel 
Orientering om status på proces og drøftelse af strategi. 
 
 
Referat: 
Proces igangsættes med skrivegruppe. 
 
Deadline er d. 17. dec. Henrik indkalder til møder.  
Undervejs i skriveprocessen deles udkast med alle bestyrelsesmedlemmer.  

  

20:00 - 20:15 Værdigrundlag 
Status og proces.  
 
Referat: 
Opsamling fra sidste møde er delt med bestyrelsen 
 
Skolebestyrelsen skal inden næste fællesmøde d. 14. marts. drøfte: 
Hvad forstår bestyrelsen ved de fire værdier? 
Hvordan kan værdierne omsættes ind i skolebestyrelsens arbejde? 
Hvordan kommer værdierne “ud” i hele forældregruppen? Sker dette gennem elevernes 
arbejde hermed? 
 
Næste drøftelse er planlagt til mødet d. 14. jan.  
 

 

20:15 - 20:25 Boden herunder evt. kostpolitik 
Bodens indhold er gennemgået, og en del af sortimentet er udfaset. Der mangler konkrete 
forslag til produkter, der kan sælges i boden og som er langtidsholdbare samtidig med at de 
har en lødighed i ernæringsperspektiv.  
 
Henrik har inden mødet kontaktet Støvring Gymnasium for at forhøre sig om muligheden af, 
at gymnasiets produktionskøkken overtager ansvaret for at sælge skolemad. Dette er 
desværre ikke muligt, på trods af generel velvillighed. 
 
Bestyrelsen drøfter mulige nye produkter til salg i boden, herunder bedes elevrådet komme 
med forslag til indhold af bodens sortiment. 
 
Udsat fra sidste møde 
 
 
Referat: 
Der findes ikke en samlet oversigt over indhold i produkter fra Skørping Idrætscenter. Der er 
ikke en oplevelse af, at anbefalinger /kostråd overholdes i nuværende produkter. 
Vi har en indbydelse til dialog med Skørping Idrætscenter om udvalg 
 
Malene undersøger alternativer til Skørping Idrætscenter. Præsenteres på et kommende 
møde, hvor kostpolitik kommer til debat. 

 

20:25 - 20:30 Dimission 2019 og årene efterfølgende 
Hensigten med punktet er at evaluere afviklingen og finde områder til udvikling. Dette års 
dimission havde indslag med både minikor og skolens musik valghold. 
 

 



Konkret ønskes det drøftet, om der efter uddeling af beviser skal gives en anerkendelse til 
den bedste kammerat for henholdsvis drengene og pigerne på årgangen. 
 
Udsat fra sidste møde 
 
Referat: 
Beslutning om, at der fra 2019 uddeles gave til den pige og den dreng, som gennem sin 
skoletid har gjort sig fortjent hertil ift. de fire værdier. 
 
Vigtig med formidling til 9. årgang og deres forældre i god tid.  

20:30 - 20:55 Generel orientering fra ledelsen 
● Skolefest afvikles d. 11. april med tema fra 6. årgangs musical: “Aladdin”. 

Måske værdierne kan “inddrages” i undervisning i dagene op til festen. 
Der planlægges med indtægt via salg af mad/drikke. 

● Sidste skoledag for 9. årgang ændres fra 29. maj til 24. maj. 
● Ændring i skolens struktur for Mini-SFO. Samarbejdet med børnehaverne fortsætter 

og styrkes. 
● Status på børnetal i vore 0.-klasser. 
● Status på etablering af to 10. klasser.  
● Byggeproces: Udvidelse af gang ved mellemtrin samt bygning af nyt musiklokale, 

mindre ændring af mellemtrinets udeareal samt etablering af “værkstedsgård” 
mellem de praktisk/musiske faglokaler. 

● Proces med Øster Hornum. 
 

 

 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) 

 
 

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 ift. Mini-søhulen m.m.) 
Værdier 

04.03.2019  Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) 

Digital kultur - drøftelse nr. 2 
Projekt ”Ren Skole” 
Kommunikationsstrategi til bestyrelsens 
interessenter 

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 

 
 


