
REFERAT 

  

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 28. august 2017 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk, Per, Anita, Lone, Hans Jørn, Anja, Benjamin, Kim, Ulla, Anette, Louise, Elevrådet: 
Caroline og Rasmus 

Fraværende: Lone, Per, Rasmus 

Referent: Ulla 

 
  
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  
 
Referat: 

- Ingen kommentarer 
 

  

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

 

Referat: 
- Vi har aftalt forskellige aktiviteter, som er i kalenderen (ex. FIFA-turnering). 
- Vi er i gang med at få medlemmer fra 6. klasserne. Der kan være en elev pr. 

klasse. De, der gerne vil repræsentere klassen, skal lave en tale for sin egen klasse 
før afstemning. 

 

  

18:45 – 19:45 Kapacitetssituationen – status og den videre proces 
Ansvarlig: Kim 
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om den aktuelle status i forhold de 

kapacitetsudfordringer, der er forventet på skoleområdet de kommende år. Der er 
endvidere opnået enighed om den videre proces inkl. eventuelle handlingspunkter 
 

Referat: 
- Punktet er drøftet i plenum. 

 

  

19.45 – 20:00 Budgetprocessen  
Ansvarlig: Kim 
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om budgetprocessen for det kommende år. 
Udfordringer og obs-punkter er drøftet og der er enighed om, hvorledes vi bedst handler 

på disse. Den videre proces er aftalt.  
 

Referat: 
- Økonomi fylder ikke meget lige nu, da der er meget andet i gang. 
- Man er påpasselig med at holde øje med tildelingsmodellen. 
- Skolen har fokus på flest mulige voksne ift. vores budget. Derfor har vi pt. ikke 

særlig stort råderum.  
- Vi har godt styr på vores interne økonomi i øjeblikket. 
- Budgettet skal godkendes 15/10, så vi afventer lidt endnu. 
- Kim melder tilbage, når der er høringsperiode. 

 

  



20.00 – 20:15 Kommunikationsprocessen (opfølgning fra arbejdsgruppe nedsat sidst)  
Ansvarlig: Lone, Benjamin, Bjørk og Birthe  
Forventet resultat: Bestyrelsen får status på arbejdsgruppen arbejde og tanker. Der er 

enighed om den kommende proces og hvem der er involveret.  
 
Referat: 

- Vi har mødtes en enkelt gang i arbejdsgruppen. 
- Vi tager bestik af situationen, som den er. 
- Herefter drøftelse i plenum. 
- Arbejdsgruppen arbejder videre og giver besked, når der er nyt. 

 

  

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

● Orientering omkring udlån af Jette Poulsen til Terndrup Skole.  
● Klasselæreropgaven 

o Ledelsen har som mål at ændre kulturen fra ‘jeg’ til ‘vi’. 
o Hvert klasseteam melder ud til forældre, hvordan opgaverne fordeles. 

● Kommende princip for 7. årgang  
o Som udgangspunkt bliver der ikke klassedeling, men der holddeles. Men 

bliver situationen anderledes (ex. med elever fra Øster Hornum), så tages 
det op igen. 

o Holddeling er i gang. 
o Ledelsen og årgangsteamet er i gang med processen omkring brugen af de 

øvrige lokaler over for klasselokalerne. Jette Poulsen er tovholder fra 
ledelsen. 

● Støvring Syd møde - status 
o Bestyrelsesformændene og kontraktholdere mødes og aftaler fremadrettet 

samarbejde. 
o Vi har ansat en konsulent til at udarbejde skriftlighed ift. vores tværsteam. 

Formanden v/Birthe 
● Opfølgning på actionliste og opdatering af denne 

Pædagogisk råd v/Annette 
● Klasselæreropgaven 

○ Udfordringer ift. til uddelingen af klasselæreropgaverne, men vi har 
fundet løsninger. 

● Anderledes skoledage 
○ Lige nu er vi i gang med at koordinere bemandingen af dagene. 

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

  

  
20:45 – 21:00 

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

● Forældrehenvendelse 

● Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder 

● Nuværende 7. årgang 

 

Referat: 

- Forældremøder og sammenfaldende datoer for forældremøder 
- Ledelsen opfordrer årgangsteams til at tjekke kalenderen, så der ikke er to 

forældremøder på samme dag. 
- Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder: Forslag om at lave en fælles liste 

med punkter, der kan tages med på forældremøder. Fordelingen laves ud fra, hvor 

  



Skolebestyrelsen er repræsenteret ved egne børn. Ulla skriver ud til årgangene, at 
Skolebestyrelsen gerne vil have et punkt på dagsordenen (5 min). 

- 0. årg.: ? (21.09) 
- 1. årg.: Benjamin (11.09) 
- 2. årg: Bjørk, Birthe, Anja, Per (12.09) 
- 3. årg.: ? (06.09) 
- 4. årg: Anja, Lone, Carsten (07.09) 
- 5. årg: Birthe (ikke et fælles møde) 
- 6. årg.: Bjørk (endnu ikke planlagt) 
- 7. årg.: ? (11.09) 
- 8. årg.: Birthe, Hans Jørn (19.09) 
- 9. årg.: ? (12.09) 

 

Yderligere info: 
Links m.m.:  
 


