
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 03.04.2019 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Carsten, Bjørk, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet: Ikke deltagende i årets sidste møder 
Fraværende: Lilli, Benjamin, Mathilde 
 
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 pga. fravær af elevrådsrepræsentanter 

  

18:45 - 18:50 Ordensregel i forbindelse med omklædning. 
Forslag til princip der blev forelagt bestyrelsen fra foregående møde er blevet omskrevet til 
forslag til ordensregel.  
Bestyrelsen bedes udtale sig om ordensreglen og efterfølgende godkende denne. 
Bilag  
 
Referat: 
Udkast godkendt. Offentliggøres på ForældreIntra af ledelsen. 

 

18:50  - 19:00 Princip for klassedannelse 
Bestyrelsen bedes drøfte forslag til princip. Efter eventuelle tilføjelser bedes bestyrelsen om 
at godkende princippet. 
Drøftelse af hvordan princippet bedst kommunikeres til Karensmindeskolens forældrekreds. 
Bilag 
  
Referat: 
Drøftelse af udkast, input til ændringer. Ny udgave deles af HW med skolebestyrelsen. Hvis 
der er opbakning hertil godkendes princippet inden næste møde. 
Ad hoc handleplaner ift. princippet udarbejdes af ledelsen 

  

19:00 - 19:10 Princip for lejrskole 
Traditionen for lejrskole på Karensmindeskolen er lige nu: 3. årgang tager på koloni i 
SFO-regi, 6. og 9. årgang er på lejrskole. Tre tilbud som det kendes. 
Fremover bliver der “Kend dit land” i 4. årgang, det har været drøftet som en mulighed, at 7. 
årgang skal “rystes sammen” efter vi er blevet overbygningsskole for Øster Hornum samt 10. 
årgang der skal afvikle en lejrskole. Tre nye tiltag. 
Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan lejrskole skal indtænkes i Karensmindeskolen fremover. 
Der skal også tages stilling til, hvordan en overgangsperiode skal indtænkes i skolens 
afvikling af lejrskole for de næste tre års 9. klasses årgange. 
Princip for lejrskole behandles i skolens MED-udvalg 04.04.2019. 
Forslag til princip for lejrskole tages med på kommende bestyrelsesmøde. 
 

 



Referat: 
Drøftelse af nuværende model og ønskede ændringer. 
3. årg.: SFO-tur, omtales meget positivt. Kun for SFO børn 
4. årg.: Fint med tur ved opstart på mellemtrin så nye lærere får skabt relationer 
6. årg.: En stor oplevelse for eleverne (både Bornholm og Ribe) 
Kan ØH være med på 6. årg.? (ift. klassedannelse) - eller bedre  start 7. årg.? 
8. årg.: Blå Mandag i maj. (Enkelte elever vælger fra) 
9. årg.: Er placeres i efteråret tæt på Blå Mandags turen, elever oplever frihed, opleves som 
en fin tur - kan måske undværes - kan forældreråd arrangere fest i stedet for? 
 
Uanset placering opleves der udbytte ved deltagelse i en lejrskole 
Nye relationer skabes på en lejrskole (efter ny klassedannelse, skift til ny afdeling) 
 
Intet er besluttet pt. - udspil drøftes på næste møde. 

19:10 - 19:25 Budget 2019 
Budgettet gennemgås og drøftes.. 
Bilag 
 
Referat: 
Oplæg v. HW om forventninger til budget/forbrug i 2019. 

Færre børn, fortsat kun elever til to kommende 0. kl. - gælder også SFO 
Samarbejdsaftalen for lærere er ikke blevet finansieret 
Mindre tildeling ved politisk beslutning om ny tildelingsmodel fra aug. 2017 
Risiko for underfinansiering af 10. kl (etablering) 

 
Vi forventer i skoleåret 19.20 

- kun at have pædagoger med svarende til indskolingsmodellen 
- ikke 2-lærerlektioner udover de konverterede UU-lektioner 
- at reducere i timer til inklusion, faglig vejledning o.lign. 

 
Undersøge 

- er 10. kl. underfinansieret? 
-  hvordan kan vi reklamere for SFO2?. 
- kan vi spare på vikarudgiften?  

(hjemsende ældste elever, dække en del af kendt fravær internt) 
 

Til næste møde aftaler leder og formand hvordan rammerne for godkendelse af Budget 2019 
skal fremlægges 

 

 19:45 – 20:15 Aftale om ændringer i Folkeskolereformen 
Der er givet ret frie muligheder for at implementere ændringerne ved de enkelte skoler i 
Rebild Kommune. Ledelsens bud på fremtidens struktur gennemgås og drøftes. 
Ved at følge linket kan man sætte sig ind i tankerne bag aftalen.  
 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed 
 
Referat: 
Præsentation af muligheder for placering af lektioner kommende skoleår 
Da aftalen om justering af folkeskoleloven endnu ikke er vedtaget, er det pt. uklart hvad der 
realiseres fra aug. 2019. Lovforslaget forventes fremsat i april måned. 

  

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed


Bestyrelsen orienteres løbende ift. belsutninger. 

20:15 - 20:30 Bestyrelsens bidrag til skolens værdiregulativ 
Forslag præsenteres og drøftes.  
 
Referat: 
Godkendt - stor anerkendelse for sammenskrivning af input. 
De fire beskrivelser ønskes udarbejdet som “plancher”, så de er synlige ved møder. 

 

20:30 - 20:40 Legat til to “gode kammerater” ved dimissionen på 9. årgang. 
Skoleleder har talt med tre forældre til elever i udskolingen. Efterfølgende har der været en 
drøftelse med lærerne i udskolingen om at uddele et legat til to elever. Udskolingens lærere 
mener ikke, at de på nuværende tidspunkt kan udvælge to elever i forhold til vore 
kernebegreber.  
Kernebegreberne er ikke “levendegjort” via elevrådet, og derfor kan det komme til at virke 
forkert i lærernes øjne, at hædre to elever på denne baggrund.  
Det ønskes drøftet, om det udmeldte legat kan trækkes tilbage indtil tiden er moden for at 
genoptage tanken. 
 
Referat: 
Drøftelse af udfordringer/muligheder ift. at uddele legat til “to gode kammerater”.  
Skolebestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning ift. om legat uddeles. 

 

20:40 - 20:55 Orientering 
 
Referat: 
Bestyrelsen offentliggør læserbrev (skrevet sammen med bestyrelserne i Ø Hornum og 
Bavnebakkeskolen) på ForældreIntra. 
 
Pt. er der 37 elever tilmeldt 10. kl. Vi har et rigtig godt udkast til indretning og undersøger 
mulighed for økonomisk  

 

20:55 - 21:00 Eventuelt/afrunding 
 
Referat: 
 

 

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 

Mødetidspunkt skal findes Birthe og 
Henrik i 

 



Børnehaverne 
Støvring Syd 

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) 

 Digital kultur. 

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 

 
 


