
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 09.05.2019 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: Anja, Bjørk (har begge meldt afbud) 
 
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 

  

18:45 - 19:05 10. klasse 
Orientering om status på etablering af 10. klasse på Karensmindeskolen, her under: 

● Elevtal 
● Lærerrepræsentation 
● Struktur 
● Økonomi 

 
Referat: 
Der er pt. 38 tilmeldte elever samt et par “måske” 
 
Vi har ansat tre nye lærere, som får undervisning i 10. klasserne og udskolingen (7.-9. årg.) 
Det er Josephine Welle med erfaringer fra 10. kl. center i Vesthimmerland, Michael Nielsen 
med erfaringer fra 10. kl. Bavnebakkeskolen og næsten nyuddannet Theiss Nielsen. 
 
Der er bestilt nye møbler. Indretning og valg af møbler er i tråd med de pædagogiske 
overvejelser, som vores KM10 lægger op til. Der er ikke finansiering hertil pt., men skolen 
sender en pædagogisk begrundet ansøgning til Børne- og familieudvalget. 
 
Elever og forældre inviteres til en samtale i juni måned. Her vil HW og lærere skabe første 
relation til de nye elever og deres forældre, samt få indtryk af hvad de enkelte elever har af 
mål med deres valg af et 10. skoleår på Karensmindeskolen. 
 
Lærere til 10. kl. holder møder hen over maj og juni ift. at drøfte regler og rammer.  
 

 

19:05  - 19:15 Princip for lejrskole 
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og efterfølgende godkende dette 
Bilag 
  
Referat: 

  



Lejrskoler har forskellige formål, og skolens økonomiske råderum ændres hen over årene. 
Der er derfor ikke beskrevet et bestemt antal overnatninger på de beskrevne 
lejrskoler/studieture. 
 
Bestyrelsen havde enkelte rettelser til udkast. De skrives ind af HW, hvorefter dokumentet 
igen deles med bestyrelsen. 
Skolen opkræver pt. kostpenge til lejrskoler a. 100 kr. pr. dag. Dette beløb kan blive justeret i 
forhold til prisudvikling.  
Til studierejsen på 10. årg. forventes opkrævet en forældrebetaling på max. 2.000 kr. 
 

19:15 - 19:45 Kontrakt for skolen 
Der er politisk vedtaget nyt udkast til kontrakt for skoler og dagtilbud.  
Bilag 
 
Referat: 
Gennemgang v. HW af Kontrakt for Center Børne og unge 2019-2020. Det er en ny og 
meget anderledes ramme for kontraktskrivning i Rebild Kommune. 
 
Der er fire overordnede temaer:  
Dannelse, Trivsel og tidlig indsats, Leg, læring og bevægelse, Fællesskab. 
De beskrevne indsatser under de fire temaer vurderes alle at være væsentlige. 
 
Bestyrelsen drøftede mulige fokusområder for Karensmindeskolen under de fire temaer: 

- skal vores fire nye kernebegreber (ambitiøs, anerkendelse, begejstring, fællesskab) 
være en del heraf  

- skal vores fokus være på inddragelse af IT 
- skal vi arbejde mere forebyggende ift. mental trivsel 
- skal vi øge fokus på overgange gennem hele skoleforløbet 

 
Drøftes igen på næste møde. 

 

19:45 - 20:45 Budget 2019 
Budgettet gennemgås og drøftes. Efterfølgende bedes bestyrelsen om at godkende budgettet. 
Under gennemgangen orienteres om følgende: 

● lærer-/pædagogløn omsat til lektioner til fagfordeling. 
● Kommende skoleårs mulighed for to-lærer, inklusion, læseløft, skolebibliotek, 

skilsmissegruppe, pædagoger i undervisningen samt faglige vejledere. 
● Tildelingsmodellen for 10. klasse 
● Etablering af 10. klasse 
● Fremtidig indsats ud over læring og materialer, herunder lejrskole, bod, vikar, etc. 

Bilag udleveres på mødet 
 
Referat: 
Formand Birthe B orienterede indledningsvis om bestyrelsens tiltag på vegne af 
skolebestyrelserne i Ø Hornum, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen ift. at få debat om 
budgetter til skolerne i Rebild Kommune. Der var d. 7. maj en artikel i Nordjyske og der er 
debat på FB lige nu. 
 
Gennemgang af materiale vedr. Budget 2019 v. HW. 

 



Tildelingsmodellen, der er vedtaget i Rebild Kommune, betyder for Karensmindeskolen at vi 
i skoleåret 2019/2020 tilpasser timer til særlige indsatser. Vi har fremover afskaffet eller 
reduceret de forebyggende/tidlige indsatser som læsetræning, læsevejledning, bemanding af 
skolebibliotek og inklusionsindsatser. Vi har undladt et planlagt indkøb af inventar til 
nyrenoveret mellemgang samt udskudt vedligehold af legeplads. 
 
Drøftelse af hvorfor Karensmindeskolen skal tilpasse sig med reduceringer: 

- Tildelingsmodel fra 2017 udløser færre kr. til Karensmindeskolen end forrige model 
-  Aftalen om timer til klasselæreropgaven (fra 2018) er ikke finansieret i 

tildelingsmodellen 
- Der er en årlig besparelse på 0,5% på skoleområdet. 

 
Drøftelse af hvordan det politisk besluttede tildelingsniveau påvirker planlægning af nyt 
skoleår 

- der er igen i år reduceret i inklusionsindsatser 
- der er igen i år reduceret i læsevejledningsopgaver ift. elever  
- der er reduceret igen i år i bemanding af PLC/skolebibliotek 

 
Budget godkendes under protest. Bestyrelsen følger den økonomiske udvikling hen over året 
og forpligter skolelederen at fremlægge handleplaner for at nedbringe det budgetterede 
underskud samt sikre, at der i næste budgetår sker an afvikling af det forventede underskud 
fra 2019. 
Carsten og Lone udarbejder henvendelse til udvalgsformand ift. at budget er godkendt under 
protest. Bestyrelsens beslutning om at godkende budget under proces kommunikeres af 
formand/næstformand til de andre skolebestyrelser i Rebild Kommune. 
 
Som følge af de oplevede budgetmæssige udfordringer beder skolebestyrelsen om indsigt i 
den budgetmæssige udvikling de seneste fem år. HW fremskaffer budget- og 
regnskabsmateriale på Karensmindeskolens vegne til et kommende møde. 

20:45 - 20:55 Orientering 
 
Referat: 
Intet 

 

20:55 - 21:00 Eventuelt/afrunding 
 
Referat: 
Skolebestyrelsesmødet d. 24.06.2020 er flyttet til d. 25.06.2020 pga. dimission d. 24.06.20. 

 

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.  

Bestyrelse og 
ledelse 

Løbende gennem efteråret 2018 



Dialogen med udvalget ønskes sammen med 
Bavnebakkeskolen. 

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) 

 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) 

  

25.06.2020  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 

 
 


