
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 04.03.2019 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 og Sille 
 
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  
Referat og dagsorden godkendt. 
 
Referat:  
Godkendelse af dagsorden 
 
“Godkendelse af referat” slettes i kommende dagsordener. Et referat er godkendt, hvis der 
ikke er kommentarer hertil i løbet af tre dage efter referatet er delt med bestyrelsen. 
Hvis der er kommentarer indskrives de i referatet, hvorefter referatet igen deles med 
bestyrelsen til godkendelse. 

  

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

  

18.45 - 19.35 Værdiregulativ, skolebestyrelsens arbejde. 
 
Referat: 
Proces ift. konkretisering af de fire værdiord i forhold til arbejdet i skolebestyrelsen. 
Materialet indsamles og nedskrives. Form m.m. er ikke aftalt. 

 

19:35 - 19:45 Budgetproces 
Drøftelse af fremtidig proces. Bilag har været sendt rundt i bestyrelsen. 
 
Referat: 
En god drøftelse viste opbakning til indhold af bilag 
Den kommunale budgetproces undersøges i forhold til hvornår der politisk arbejdes hermed. 

 

19:45  - 20:05 Forældrehenvendelse vedr. den påtænkte anerkendelse af to gode kammerater ved 
dimissionen.  

Bestyrelsen drøfter initiativet og beslutter, om forældrehenvendelsen skal ændre beslutningen 
om at hædre henholdsvis en dreng og en pige fra afgangsklasserne. 

Beslutning om, hvordan dialog med skal forældre gennemføres? 
 
Bilag: forældrehenvendelse x2. 
 
Referat:  
En forældrehenvendelse har vist, at der er forældre, der har en oplevelse af, at anerkendelsen 
skal gives for flotte faglige præstationer. 

  



 
Skolen har i en besked til forældre og mundtligt til eleverne på 7.-9. årgang haft intention om 
at beskrive, at anerkendelsen skal bygge på at finde “ambassadører for at udvise godt 
kammeratskab”. 
Henrik mødes med repræsentanter for henvendelsen for at tydeliggøre hensigten. 

20:05 - 20:25 Princip for klassedannelse ved overgang fra 6.-7. klasse pr. august 2020 samt for 10. 
klasse pr. august 2019 
Princip for omklædning på Karensmindeskolen. (Måske mere en ordensregel?) 
Bestyrelsen drøfter indledningsvis tankerne for det fremtidige princip vedr. klassedannelse. 
Forslag til efterfølgende proces:  
Bestyrelsens tanker fremlægges på Karensmindeskolen.  
Øster Hornums ledelse høres i forbindelse med erfaringer omkring klassedannelse.  
Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til princip. 
Bestyrelsen drøfter forslag til princip for omklædning og bad på Karensmindeskolen, tilretter 
eventuelt. Bestyrelsen bedes efterfølgende godkende princippet.  
 
Bilag: Bavnebakkens princip for klassedannelse 
Bilag: Forslag til princip for omklædning og bad på Karensmindeskolen 
 
Referat: 
Ledelsen kommer til næste bestyrelsesmøde med udkast til princip for klassedannelse. 
Ordlyden kan indeholde udsagn ift.: 
Hvor åbent/lukket er vi for ønsker?  
Er princippet ens uanset aldersgruppe? Eller kan der suppleres med udsagn ift. de forskellige 
årgange. 
Potentiel åbning for at flytte et barn kan give anledning til uønsket åbning. (Undtagelser skal 
ikke nævnes i princippet) 
Ønske om en kort beskrivelse med præcisering af hvilke rammer der prioriteres 
 
Ledelsen kommer med næste udkast til ordensregel ift. omklædning og bad 
Bestyrelsen drøftede om telefoner skal “afleveres” inden omklædning/bad.  

 

20:25 - 20:55 Generel orientering 
Fra ledelsen 
 
Kort gennemgang af sagsforløb siden fundet af kuglepen i omklædningsrum d. 4. februar 
frem til dags dato. Evaluering af forløbet:  

- bestyrelsen vurderer at processen er kørt meget professionelt af personale og ledelse 
over for både elever og forældre. Kort og præcis orientering med passende åbenhed. 
Anerkendelse af, at der blev skrevet ud allerede d. 4. feb. 

- kort drøftelse af mediernes metoder ift. at henvende sig til bestyrelsesmedlemmer og 
skole 

- der er en oplevelse af, at personalet formår at vise åbenhed omkring elevernes 
reaktioner.  Der er fortsat tilbud om psykologsamtaler til elever og personale. 

- skolen skal fremadrettet arbejde for at elever/forældre/personale er rustede i sådanne 
situationer.  

 
 
Stillingsopslag med fagene: Engelsk, matematik og idræt.  

- Benjamin og Birte deltager i ansættelsesudvalget. 

 



 
Status på byggeri ved mellemtrinnet. 

- Godt i gang 
- Eleverne har totalt adgangs forbud til området. Ledelsen kommunikerer til forældre 

 
Sundhedspolitik 

- en mulighed at Karensmindeskolen udarbejder ny sundhedspolitik 
- endnu ikke afklaring ift. ønsket udbud af retter i Skørping Idrætscenter, men der 

opleves stort ønske om samarbejde fra Skørping Idrætscenter 
 
10. kl.: Pt. er der tilmeldt 34 elever. (to klasser) 
0. årg.: Der er kun elever til to klasser, men i 0. årg. startes der op med tre stamklasser. De vil 
hen over året blive samlet til to, hvis der ikke kommer flere nye til årgangen. 
 
Anette Ravn er gået på pension, Louise Kaasgaard er ny TR for lærerne 
 
 
Forslag fra formanden om at have fokus på følgende principper i nærmeste fremtid: 

● værdigrundlag 
● klassesammenlægning 7. Klasse - ØH håndtering 
● digitalisering 
● skole/hjem 
● udskoling 
● inklusio 

 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 
afgående 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 

 
 


