
DAGSORDEN 
  
Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen - D. 5. april 2018 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere:   
Birthe, Carsten (afbud), Bjørk, Per, Anita (afbud), Lone, Benjamin, Anja, Hans Jørn (afbud), Jette, Anette, 
Lilli, Louise og Henrik.  
Elevrådet: Caroline og Oliver (afbud) 
 
Du har følgende lektier:  Se opslag om valgmøde på forældre-/personaleintra. 
 
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. 
 
Forslag om klassedyst, elever beskriver dette til Henrik 
Forslag om cafemøde ift. at undersøge inde- og udemiljø 
 

  

18:45 – 19:30 Skolebestyrelsesvalg 
Ansvarlig: Valgbestyrelsen bestående af Jette, Lone og Henrik 
Forventet resultat: Drøftelse af den videre valgproces. Birthe og Henrik har fastsat dato 
for valgmøde d. 18. april. Mødet afholdes i Buen kl. 18.30. Henrik udsender orientering til 
forældre på opslagstavlen i Intra.  
 
Mødet rykkes til mandag d. 30. april samme tid og sted. HW skriver herom til forældre 
Fire på valg af nuværende bestyrelse, heraf ønsker to at genopstille. 
 

  

19.30 – 20:00 Skolens brug af vikarer 
Ansvarlig: Jette og Henrik 
Forventet resultat: Orientering om skolens aktuelle- og drøftelse af den fremtidige 
vikarsituation. Ledelsen gør rede for situationen gennem dette skoleår. Orientering om 
vikarers baggrund for at varetage deres funktion. Drøftelse af eventuel kommunikation 
med forældre i forhold til vikarsituationen. Drøftelse af muligheder for at rekruttere de 
bedste vikarer til de akutte vikariater. Overvejelser for fremtidigt at kvalificere 
vikarkorpset. 
 
Der er løbende lærer/pædagog fravær - noget er planlagt (afvikling af feriefridage, kurser, 
arrangementer med klasser m.m.) andet ikke planlagt (sygdom) 
Lige nu har vi en del barselsvikaropgaver: 
Vi har ansat Malene Rye som barselsvikar for Eva 
Vi har ansat Nonni Smedsgård som barselsvikar for Anette Uhrenfeldt frem til 
sommerferien 
Vi har ansat Iben til musik og idrætslektioner, som er ledige efter lærer er flyttet samt 
barselsvikariater 
 

  



 
Korpset af tilkaldervikarer består af pædagoger fra Søhulen, lærerstuderende, studenter og 
enkelte lektioner fra læreruddannede. 
 
Vores nuværende praksis ift introduktion ved opstart af nye vikar samt løbende opfølgning 
evalueres og kvalificeres efterfølgende (efterår 2018/forår 2019) 
 
Medarbejder/ledelse orienterer forældre skriftligt ved længerevarende kendt fravær 

20.00 – 20.30 Kommende høring 
Ansvarlig: Henrik 
Forventet resultat: Bestyrelsen drøfter muligheder for at gøre indflydelse gældende på 
bedst mulige måde i forhold til dialog med det politiske niveau 
 
Drøftelse og vurdering af mulige scenarier 
HW kontakter Bavnebakkeskolen ud fra ønske om møde mellem skoleledere og 
bestyrelsesformand for de to skoler - et møde hvor kapacitetsudfordringerne drøftes 
Evt. før næste bestyrelsesmøde 
 
Afventer høringsmateriale fra BFU, forventes midt/slut juni - med høringsfrist midt 
august. Hvis ikke bestyrelsesmødet d. 20. juni kan anvendes til at udarbejde høringssvar 
planlægges ekstra møde 

 

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

- HW har oplevet en positiv modtagelse på KM 
- Ledelsen har på Intra beskrevet forhold ift. evt. lockout 
- Opgavefordeling 

Bestyrelsesformand: v/Birthe 
-  

Pædagogisk råd: v/Louise 
- Louise Kaasgaard og Birgit Andreasen er valgt til nye medlemmer af 

skolebestyrelsen. Suppleanter er Jeppe Bruntse Jacobsen og Kenneth Bruun 
Bodilsen 

SFO: v/Lilli 
- Mini SFO er startet op. “Forbesøg” fra børnehaverne har resulteret i tryghed fra 

første dag. 
- 3. årgang har nu stativer til garderober 

 

  

  
20:45 – 21:00 

Afrunding/eventuelt  
Eventuelle punkter fra dagsordens pkt. v/Alle 
 
Vedr. cykelparkering: 

- der er ønske om tag over cykler ved indskoling, men det er for 
omkostningstungt at gennemføre 

Konfirmandforberedelse 

  



- Kritik ift manglende kommunikation omkring rammerne for ordningen i 
dette skoleår. Kritikken tages med ift. planlægning af næste års 
konfirmandforberedelse.  

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 

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 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) 
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 
  Kostpolitik og skolebod 

  
 
 

 


