
REFERAT 
  

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 27. september 2017 kl. 18:30 – 21:00 

  
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk, Hans Jørn, Per, Anita, Lone, Benjamin, Anja, Kim, Ulla, Anette, 
Louise, Lilli.   
Elevrådet: Caroline og Rasmus 
Fraværende: Benjamin, Per, Louise, Lilli, Caroline 

  
  
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 
 

  

18:35 - 18:45 Elevrådet 

Orientering v/ Elevrådet 

Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har kommenteret på 

det nødvendige. 

 

Referat: 
- Vi har fået flere elever med fra 6. klasse og vi præsenterer 

dem på morgentorvet snarest. 
- Vi har sat tovholdere på de forskellige arrangementer 

elevrådet har arrangeret. 
 

  

18:45 – 19:15 Opfølgning efter BUU møde samt Kapacitetssituationen – 

status og den videre proces 

Ansvarlig: Kim og Kommunikationsudvalget 

Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om den aktuelle status i 

forhold de kapacitetsudfordringer, der er forventet på skoleområdet 

de kommende år. 

Bestyrelsen forholder sig til den videre kommunikationsproces samt 

har lavet en mini-opsamling på indlæg på forældremøderne. 

 

Referat: 
- Vi har i dag været til dialogmøde med BBU i børnehaven 

Toppen, hvor vi berørte emner som: kapacitetsituationen, 
optimeringer på KM, tildelingsmodellen, skolestruktur, 
fortsætte det professionelle samarbejde og dialog mellem 
politikere, forvaltning, skole og bestyrelse, renovering af 
mellemtrinnet; bl.a.fik vi bevilget et nyt musiklokale og de 
tilhørende 2½ mio. til etableringen af det etc, Der var rigtig 
god stemning, og alle var velforberedte. BBU var 

  



imødekommende og respekterer det vi siger og vil gerne 
have vores input. 

 
- Bestyrelsens deltagelse på forældremøder 

- Det har givet positiv respons fra andre forældre, at vi 
var synlige og havde punkt på dagsordenen.  

- Vi bliver opfattet som progressive og engagerede 
med en faktuel tilgang og et klart budskab. 

 

19:15-19:30 Budgetprocessen 

Ansvarlig: Kim 

Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om budgetprocessen og 

ved, hvornår der endeligt skal tages stilling til det kommende budget 

i bestyrelsesregi. 

- Høringssvar 
 
Referat: 

- Budget 2018/2020 blev sendt ud fra økonomiudvalget i 
fredags med en responstid på en uge. 

- Skolelederne har lavet et fælles udkast/skriv til høringssvar. 
- Fokus heri ligger på, at der mangler midler til specialområdet 

og implementering af IT; bl.a. AULA og Chromebooks. 
- Vi skal som bestyrelse komme med vores holdning og 

mærkesager: fx. kapacitetsudfordringer, Chromebooks. 
- Lone og Carsten laver et kort udkast fra bestyrelsen som 

sendes til Kim senest søndag. 
- Kim laver et udkast på IT-delen og sender svar ud søndag 

aften. 
 

  

19.30 – 20:00 Opfølgning på Terndrup-sag 

Ansvarlig: Kim 

Forventet resultat: Bestyrelsen begynder arbejdet med en 

kommunikationsstrategi ift. mulige sager på Karensmindeskolen 

 

Referat: 
- Der blev i dag på dialogmødet med BUU snakket om, 

hvordan man fremadrettet håndterer sager som denne. 
- Skolens MED-udvalg tager med udgangspunkt i 

bestyrelsens arbejde stilling til det videre arbejde ift. sagen. 
- Forvaltningen bakker op om, at der laves en plan for det. 
- Forslag om, at bestyrelsen skal have en beredskabsplan, 

hvor vi har formuleret vores værdier på området. 
- Forslag om, at skoleleder tager som den første kontakt til 

bestyrelsesformand og næstformand og aftaler nærmere, 
hvis der opstår en sag. Blandt dem aftales, hvem der 
indkalder skolebestyrelse og MED-udvalg inden for 24 timer. 

  



- Punktet tages op igen på næste møde. Der laves et kort 
oplæg, der drøftes næste gang. 

- Kim sender Claus Hjortdals skriv ud til bestyrelsen. 
 

20:00 – 20:45 Orientering 

Ledelsen v/Kim 

·          Status kontoret/ledelse m.m. 
- Jette Poulsen vender tilbage senest 1. december. 
·          Status 7. årgangs model og arbejde med udvidet deling 
m.m.  
- I denne uge får vi besøg af en arkitekt, der skal lave et 

udkast til en procesplan.  
·          Støvring Syd møde - status 
- Vi udsætter mødet til efter jul. 
- Vi har et lavt sygefravær blandt medarbejdere 
 

Formanden v/Birthe 

·          Opdatering og opfølgning på action-liste (se nedenstående) 
 

Pædagogisk råd v/Annette 

- Vi bruger tid på at organisere og planlægge ‘Anderledes 
dage’. 

- Vi har fået fulgt op på sager, der har fyldt blandt 
medarbejdere. 

 
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 
● Henvendelse fra fotograf 

○ Vi forholder os i bestyrelsen ikke til punktet. 
● Lærernes (personalets) dag 5. oktober 

○ Kim og Ulla undersøger gave og banner 
○ Anja kommer evt. på dagen 

● IT og datasikkerhed 

○ Vi har to lærere, som har tilbudt at lave et oplæg om 
brugen af mobiltelefoner på KM, som de vil 
fremlægge for bestyrelsen i november. 

 

  

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 den i 
juni 

Elevrådets 

trivselsmåling 

Elevrådet fremsender 
resultatet af undersøgelsen til 
bestyrelsen 

Louise og Anne Sofie Bestyrelsesmødet den 
18. april 2017 

Nyt fælles 

bestyrelsesmøde 

med Børnehaverne 

Støvring Syd 

Mødet er udskudt grundet 
Kims sygeorlov. Nyt 
mødetidspunkt skal findes 

Kim og Birthe 
(Mona og Trine) 

Bestyrelsesmødet den 
18. april 2017 
Aftalt som bilateralt 
møde med deltagelse af 
ledere og formænd. 
Bestyrelserne orienteres 
på førstkommende 
møde. Kim og Mona 
aftaler første 
mødetidspunkt. 
Formentlig først ved 
årsskiftet 2017/2018 

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

Kim Bestyrelsesmødet juni 
2017 

Digital strategi Opfølgning på maj 2017 
mødet 
August 2018: Annette sender 
inspiration fra Skørping skole 
Temaopdelt møde – det skal 
forberedes, således at der 
arbejdes målrettet med 
delemner. 

Kim Bestyrelsesmødet i 
januar 2018 
(flyttet fra oktober 2017 
til januar 2018 grundet 
kapacitetsdebatten i 
Støvring) 



Forældreråd/ 

Forældremøder 

Bestyrelsen søger at deltage 
på efterårets forældremøder 
(orientering fra bestyrelsen 
også om tildelingsmodeller 
og opfordring til at stemme 
lokalt med fokus på 
Karensmindeskolens behov 
som stor skole) 

Forældrerepræsentante
rne 

September-oktober 2017 
Ulla sender liste over 
tidspunkter og 
kontaktpersoner. 
Evaluering af 
deltagelsen på 
bestyrelsesmødet i 
september og evt. igen i 
oktober 2017 

Budgetproces Info fra Kim om processen, 
således at bestyrelsen 
rettidigt kan få indsigt og 
forholde sig til godkendelse 
af budgettet 

Kim September 2017 

Kapacitetsudfordrin

g i Støvring 

·  Prognosetal og generel 
info 

·  Stillingtagen til 
bestyrelsens 
standpunkt og 
kommunikationsproces 

Kim 
Birthe + forældrerep. 

September 2017 

Beredskabsplan v. 

shitstorm 

Oplæg 
Drøftelse af og udarbejdelse 
af beredskabsplan i 
forbindelse med evt. shit 
storm 

Kim 
Birthe 

Oktober 2017 

Forældrebrev  Kommunikationsudvalg  

  
 

  

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. 
Drøftelse af trivselsmåling for 2016 og 2017 

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) 

Farvel til gammelt elevrådsdeltager og velkommen til de nye 
deltagere 
  
Kapacitetsudfordring i Rebild 
Kommende 7. klasseprincip 
Årsafrunding 
Evaluering af året og tilpasning af det kommende års struktur 
+ aftale evt. tema, der skal behandles efter sommerferien 
(udskudt til efter sommerferien) 

Sommerferie 

28.08.2017 Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) 

Opstart og aftaler for det nye år + tema 
Skolekapacitetsudfordringer i Rebild, budgetproces samt 
kommunikationsproces til forældregruppen. 

27.09.2017 Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) 

 Kapacitetsudfordring i Støvring, BUU Dialogmøde, Budget 
m.m. 

26.10.2017 Kl. 18:30-21:00  Digital strategi og digital kultur (herunder ergonomiske tiltag) 

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 

  
  

  

  
 


