
Referat 

  

Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 27. februar 2018 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk, Per (syg), Anita, Lone, Benjamin, Anja (syg), Hans Jørn, Jette, Anette 
(syg), Lilli, Louise.  
Elevrådet: Caroline og Oliver 
Gæst: Henrik 

 
Du har følgende lektier:  Intet denne gang 
 
  
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  
 
Blev godkendt 

  

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

 

A 
Dresskode-uge i udskolingen i uge 12.  
Elevrådet opfordres til at henvende sig i god tid hos sekretærerne, hvis der er behov for 
hjælp til at få løst praktiske problemer. 
 
B 
Elever fra mellemtrin og udskoling har bedt elevrådet ønske pølsehorn og pizza i boden.  
Dette drøfter elevrådet med ledelsen.  
Generel drøftelse af kostpolitik og bodens drift er på actionliste til den nye bestyrelse. 
 
C 
Elever fra mellemtrin ønsker gardiner, der kan skærme mod solen på gangarealet 
Næste uge drøfter B&F-udvalget renovering af mellemgang på KM. I det videre arbejde 
med renovering tages ønsket med. 
 
D 
Elevrådsliste på hjemmesiden skal opdateres. Elevrådet tager kontakt til Dorthe herom. 
 
E 
7. årgang har fået bordtennisbord m.m. for at have aktivitetsmuligheder i pauserne.  
8.-9. efterspørger det samme. Jette og repræsentanter for årgangene mødes herom 
 
F 
Der er ikke en “voksen” med til elevrådsmøder pt. Der ønskes til fremtidige møder. 
 

  

18:45 – 19:45 Introduktionsrunde – hvem er bestyrelsen og hvem er Henrik? 
Ansvarlig Birthe (Alle)  
Forventet resultat: Bestyrelsen, Elevråd og ny skoleleder har hilst på hinanden og er klar 
til at starte samarbejde pr. 1. marts 2018 

 
God snak bordet rundt 

  



19.45 – 20:15 Første behandling af det kommende valg til skolebestyrelsen   
Ansvarlig: Jette og Birthe  
Forventet resultat: Bestyrelsen er orienteret om valgprocedure og forventet tidsforløb. 

Der en kort drøftelse af, hvorledes vi opfordrer kandidater til at melde sig til det 
spændende arbejde i skolebestyrelsen. 

 
Valgbestyrelse: Birthe, Lone og Henrik.  
Orientering om valgprocedure ud fra styrelsesvedtægten. Formand tager initiativ til at 
indkalde valgbestyrelsen til første møde. 

  

20:15– 20:45 Orientering  
Forventet resultat: Alle er orienteret og evt. opfølgning er aftalt. 

 
Ledelsen v/Jette 

Info fra januar og februar måned 2018 v. Jette Poulsen: 
 
Der bliver igen i efteråret 2018 tilbudt 4 ugers undervisning i 
Læringslokomotivet (mod betaling fra skolen). Det er ungdomsskolen i 
Rebild der står herfor med lærere fra bl.a. Karensmindeskolen 
 
Planlægning af næste skoleår starter op efter 1. marts. 

- Valgfagsordning planlægges i stil med dette års, altså i samarbejde 
med Skørping Skole, Bavnebakkeskolen, Rebild Ungdomsskole og 
Støvring Gymnasium 

- Flere medarbejdere på barsel i slutning af dette og næste skoleår 
 
Nyt rengøringsfirma vandt udbud på rengøring. Løbende påmindelser til 
elever om mere effektiv oprydning (”Ren Skole” på Actionlisten) 
 
Der forventes 64 elever til 0. årg. Heraf 18 fra andre skoledistrikter 
 
Vi har i dette skoleår 4 lærere der får kompetenceløft i henholdsvis H/D, 
matematik 4.-9. kl., dansk 1.-6. kl. og matematik 1.-6. kl. Næste skoleår 
får tre lærere kompetenceløft i henholdsvis billedkunst og geografi  
 
Sidste år med støtte til kompetenceløft er i 19.20. Her udbydes:  
Engelsk 4. – 10. klasse, Dansk 4. – 10. klasse, Natur/Teknologi, 
Håndværk/Design, Idræt 1. – 6. klasse og 4. – 10 klasse 
 
Tre elever fra Karensmindeskolen er revisiteret til AK-klassen på Skørping 
Skole næste skoleår. (En årlig tilbagevendende proces) 
 
Der er oprettet Sports-biks for 7. årg. JS er tovholder sammen med 7. årg.  
 
Fortsat bevægelsescoach som i 13-pausen gennemfører aktiviteter med 
udskolingsklasserne 
 
En del syge medarbejdere omkring vinterferien, ”kollegial” vikardækning 
blev en del af løsningen. 
 
Næste Børne- og Familieudvalgsmøde d. 7. marts: 

- Kapacitetsudfordringer i Støvring By 
- Renovering af mellemgang afklares 
- Drøftelse af kommunal ungeindsats 

  



- Drøfte om puljen til Fremtidens Folkeskole kan dække midler til 
skolernes AULA-implementerings ansvarlige 

Ved afslutning af 2017 var der et mindreforbrug på ca. 800.000 kr. samlet 
set. Året før var der et samlet mindreforbrug på ca. 1 mill. Pengene var i 
2017 tiltænkt inventar til mellemtrin efter endt renovering samt legeplads 
v. SFO/indskoling. Nye beslutninger om investeringer afventer drøftelse i 
skolebestyrelsen. 
 
Vi har i indskolingen årgange med færre elever "end tidligere", dette 
mærkes i SFO1 hvor vi i 2017 havde 15 færre børn 
 
SFO2 har pt. 70 børn tilmeldt. Der gøres i foråret 2018 en indsats ift. at 
kommende 4. årgang kender til tilbuddet i god tid (besøgsdage, åbent hus 
for forældre) 
 
Første opslag til ansættelse af pædagog gav ingen med kompetencer ift. 
udeliv. Nyt opslag gav bonus, Jonas Thomsen er ansat fra 1. marts.  
 
AULA starter op fra 1. august 2019. Vi skal i løbet af 2018 gøre klar hertil 
ved bla. oprydning af filer på Forældre- og SkoleIntra.  

Mellemleder Ulla Jacobsen er på barsel. Ullas opgaver er i barselsperioden 
fordelt på tre. Lærer Jacob Rasmussen har ansvar for lærerstuderende. 
Sekretær Dorte Wulff løser vikardækningsopgaven i samarbejde med Jette 
Poulsen. Inklusionsmedarbejder Rikke Ørvad har sammen med ledelsen 
ansvar for opgaver ift. elever med særlige behov 
 
Evt. investeringer omkring 7. årgang afventer budget 2018 drøftelser. 
 
”Indvielse” d. 28. feb. af nyrenoverede naturfagslokaler. Mere vægplads, 
faglige udsmykninger/dekorationer, samt ny opstilling giver nye 
muligheder for projektarbejde, eksperimenter og præsentation af 
elvprodukter. 
 
Der kommer høringsrunde sommeren 2018 vedr. kapacitetsudfordringer i 
Støvring. Bestyrelsen overvejer evt. handling ift. at komme i dialog med 
politikerne før høringsmaterialet udarbejdes. 
 
De obligatoriske nationale test skal gennemføres i marts og april måned. 
 
Ny trivselsmåling i foråret 2018. Alle elever skal digitalt eller som noget nyt 
i år på papir, give deres udsagn ift. deres generelle trivsel på skolen. 
Forældre orienteres herom i uge 10. Resultaterne foreligger sommeren 
2018 – bliver præsenteret for skolebestyrelsen. 

 
Formanden v/Birthe 

• Opfølgning og opdatering af actionlisten – revidere punkterne efter 
lederskift (udskydes til næste møde) 
 

Pædagogisk råd v/Louise 

• Afventer evt. konsekvenser af overenskomst forhandlinger for offentlige ansatte 



 
SFOén v/Lilli 

• MiniSFO starter 1. april. Åbent hus/infomøde for forældre d. 14. marts 
 

  
20:45 – 21:00 

Afrunding/eventuelt  
Eventuelle punkter fra dagsordens pkt. 1  v/Alle 

• Opfordring til ledelsen, at der undersøges indsatser for at undgå farlige situationer 
ved aflevering af børn om morgenen. Kan der på Intra opfordres til mere 
hensigtsmæssig adfærd? Kan der skiltes og/eller afmærkes bedre? 

  

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? – 
udskudt til primo 2018 
 

Kostpolitik Generel drøftelse af forventninger til den 
mad elever kan købe på Karensmindeskolen 
 

?? Efterår 2018 

Ren Skole Drøftelse af forventninger og evt. indsatser 
ift. at vi oplever en ren skole 
 

?? Efterår 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 Farvel til gammelt elevrådsdeltager og velkommen til de nye deltagere  



(Kl. 18.00-21.00)  

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) 
Arkitektur for 7. klasse (kommende udskolingsmodel) 

22.01.2018 Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) Aflyst grundet kørende rekrutteringsproces (ny skoleleder) 

28.02.2018 Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) 

 Beslutning om valgproces inkl. rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer/markedsføringsstrategi  
Intro til ny skoleleder 

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 

  
 

 

 


