
DAGSORDEN 
  
Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen - D. 28. nov. 2017 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere: Birthe, Carsten, Bjørk, Per (afbud), Anita (afbud), Lone, Benjamin (afbud), Anja, Hans Jørn, Kim, Jette, 
Anette, Lilli, Louise, Elevrådet: Caroline og Rasmus 
 
Du har følgende lektier:  Læs bilag vedr. arkitekturforslag til 7. klasse 
 
  
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  
 
Velkommen til Lilli Rasmussen i skolebestyrelsen 

  

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

 
Der arbejdes med planlægning af forskellige arrangementer 
(Dress code 4.-9., Fifa turnering, bordtennisturnering 4.-6.) 
Lektiecafe’ efterlyses til efter skoletid - altså frivilligt at deltage.  
Drøftelse med ledelsen herom 
Der mangler koste i nogle klasselokaler, de bestilles og udleveres af Jan. 
 
8.b har i undervisningen undersøgt toiletforhold. Elevrådet spørger ind hertil. 
 

  

18:45 – 19:45 Udskolingsmodel – konkret 7. klasse 
Ansvarlig Kim  
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om de konkrete tiltag, der er plansat i forhold 

til 7. klasse samt det oplæg arkitekten har fremlagt (se bilag). Der tages konkret stilling til 
den videre proces 

 
Oplæg er udarbejdet af samme arkitekt, som indrettede område ved 0. årgang 
(Tracey Lowe Museth-Gregersen, indretningsarkitekt) 
Skitserne er tegnet med udgangspunkt i udsagn fra elever og ansatte. 
Der var ønske om et tema - forslaget bygger på Londons undergrundsbane 
Dækker ideen vores ønsker til læringsmiljøer? Kan ønskerne tilgodeses i forslaget? 
Kan der søges midler hertil? Kan projektet opdeles i etaper? 
 
Generel opbakning til forslaget (spændende grupperum, farver på vægge m.m.) 
 
Præsentation af materialet til eleverne inden jul 
Ønske om dialog med nyt Børne- og Ungeudvalg, Birthe kontakter Thøger 
Evt. mindreforbrug fra 2017 kan investeres i projektet 
Undersøgelse af pris for de enkelte dele af projektet, Jette kontakter Tracey 
 
Projektet vil indgå som tema ifm. ansættelse af ny skoleleder 
 

  



19.45 – 20:15 Skolens økonomi  
Ansvarlig: Kim 
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om status for skolens økonomi. Herunder 

tages stilling til investeringsplaner især i forhold til 7. klasse/udskolingsoplæg 
 
Ved mindreforbrug i 2017 kan bestyrelsen efterfølgende vurdere, om de i 2018 skal 
investeres i renoveringsprojektet omkring 7. kl. 

  

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

● Ledelsesmæssig situation, ny skoleleder skal findes 
Møde d. 5. dec. kl. 19.30 for Mads Rune Jørgensen, skolebestyrelsen og 
medarbejderrepræsentanter. På mødet drøftes indhold af stillingsopslag. 

● Elevsag 
Orientering v. Kim 

● Parkeringsforhold 
De nye tilkørselsforhold har en gavnlig effekt 
 
 
Formanden v/Birthe 

● Opfølgning og opdatering af actionlisten 
Tilføjelser hertil på mødet 

● Høringssvar 
Der sendes fælles høringssvar fra bestyrelse og MED 
 
Pædagogisk råd v/Anette 
Ansættelse af ny lærer i januar, da Anders Isaksen har fået nyt arbejde 
Der sendes mail til bestyrelsen ift. dato for ansættelsessamtaler 
 
Bestyrelsen bakker op om, at en nuværende midlertidig ansat lærer tilbydes forlængelse af 
ansættelsesforhold ift. at dække dele af et barselsvikariat 
 
SFO/ Lilli 
Stillingsopslag til pædagogstilling 
 
 
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 

Elevrådsrepræsentanter mangler på Intras mail liste 

Svært at se skilt med indkørsel forbudt ved buslomme - forslag om et skilt yderligere 

SFO-skilt bør flyttes 

 

  

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 

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 Kim Bestyrelsesmødet i oktober? 
    
7. kl. koncept Opfølgning på økonomi 2017 med evt. 

mulighed for investering i projekt 7. årg. 
Birthe Januar  

Dialogmøde indkaldes Møde m. Mads Rune og B og U Birthe Feb 2018 

  

  



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)   

26.10.2017 Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00)  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 

  
 

 

 


