
Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen 
Den 14. maj 2018 kl. 18:30 – 21:00 
  
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk (afbud), Per, Anita, Lone, Benjamin, Anja, Hans Jørn, Jette, Anette, Lilli, 
Louise.  
Elevrådet: Caroline (afbud) og Oliver (afbud) 
 
Du har følgende lektier:  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 Elevrådet, når elevrådet har fremlagt sit punkt, kan repræsentanterne få mulighed for at gå 
Orientering v/ Elevrådet  
Forventet resultat: Skolebestyrelsen er orienteret og har kommenteret på det nødvendige. 
 
Intet 

  

18:45 – 19:15 Orientering om SFO og mini-SFO 
Ansvarlig Anni og Lilli  
Forventet resultat: Bestyrelsen er or. om status på mini-SFO (Hvordan har starten været? 
antal børn i ordningen, kan de rummes så børn i SFO ikke “klemmes” (specifikt fokus på 
2. årg.)?, Hvor mange børn forventes at starte i SFO2 til august? Hvad er 
rekrutteringsindsatsen i forhold til at få eleverne til at melde sig ind i SFO2? 
 
Rammer for overgangen fra bh. til skole/SFO udvikles i nært samarbejde hvilket 
har resulteret i handlinger som: 

- klassedannelse, der bygger på viden fra børnehaverne sammenholdt med 
skolens principper for klassedannelse. 

- mini-SFO børnene kender de fysiske rammer tidligt (flere besøg før 1. 
april, mini-SFO spiser i deres kommende 0. kl. lokaler, m.m.). 

- kommende børnehaveledere har tid sammen med mini-SFO børnene før 
sommerferien. 

Der har ikke været reaktioner fra forældre ift. at 2. årg. “er i klemme” efter opstart 
af mini-SFO. 
Der er ca. 70 børn i SFO2. Der iværksættes initiativer for at der også næste skoleår 
er et pænt antal tilmeldte til SFO2. 

- Nuværende 3. årg. besøger SFO2 jævnligt. 
- der gives samlet information til 3. årgang inden ferien. 
- folder udleveres til alle hjem inden ferien. 

udsagn om at der er for mange “pige-aktiviteter”, udsagn at det er godt med 
reduceret skærmtid (evt. ingen skærmtid? - evt. mere bevægelse). 
Ide: kan FB markedsføre SFO2 (aktiviteter fra hverdagen) 
 

  

19.15 – 19:45 Budget/økonomi - bilag udsendt med dagsorden  
Ansvarlig: Henrik   



Forventet resultat: Drøftelse af udsendt bilag, hvor der knyttes yderligere kommentarer til 
det forventede årsresultat. Fokus på ønsker for fremadrettede investeringer og 
konsekvenser af det forventede årsresultat. Bestyrelsen bedes godkende budget 2018. 
. 
Henrik gennemgik Budget 2018 ud fra OPUS udskrift (bilag). 
Størstedelen af budgettet er lønudgifter 
 
Henrik gennemgik skolens supplerende regneark (bilag) ift. forventet forbrug i 2018. 
Dette regneark er udarbejdet, da OPUS ikke kan anvendes ift. at beregne et mere præcist 
forventet forbrug i 2018 
Anni undersøger om beløbet til børnetalsregulering holder (ca. 400.000 kr.) 
 
Forventet mindreforbrug fra SFO planlægges anvendt til renovering af legeplads 
Forventet merforbrug på skoledelen er et samlet resultat af bl.a.  

- fire barsler 
- kompetenceløft for tre lærere 
- fuldtidssygemelding 
- fortolkning af ny samarbejdsaftalen udløser mere tid end tidligere til 

klasselæreropgaven 
- elever i specialtilbud, som Karensmindeskolen skal betale for  

 
Konsekvenser heraf 

- der ansættes på nuværende tidspunkt ikke en ny mellemleder 
- i kommende skoleår bliver der færre lektioner med 2 voksne pr. klasse. 

 
Evaluering af tildelingsmodellen forventes gennemført efteråret 2018 i BFU 
 
Budget 2018 godkendes af skolebestyrelsen, med viden om at den samlede ramme er 
mindre end tidligere. 
 
Bestyrelsen udtrykte undren over den generelt lave tildeling i Rebild Kommune til 
skolerne. Der blev drøftet muligheder for input til det politiske niveau i forhold hertil. 
Punktet vil blive drøftet igen på et senere bestyrelsesmøde. 

19:45– 20:00 Princip for Lejrskole – bilag udsendt med dagsordenen 
Forventet resultat: Med udgangspunkt i princip om lejrskole tages en drøftelse af 
Karensmindeskolens praksis gennem de senere år. Der har tidligere været tale om at man 
ikke tager til Bornholm men til Ribe. I indeværende år har 6. årgang været på lejrskole på 
Bornholm. Hvordan vægtes lejrskolens destination fremover? 
 
Forældre har spurgt ind til beslutninger ift. destination af lejrskole 6. årg. Der har været 
forskelle på, hvad man mener, der var besluttet. 
 
Skolebestyrelsen er enige om, at det fremadrettet er lærerteamet, der i samarbejde med 
eleverne beslutter tema/indhold og destination. 

  

  
20:00 – 20:15 

Kapacitetsudfordring 
Forventet resultat: Status på den kommunale udfordring. Orientering fra formand og 
skoleleder. 

Der er to politiske indstillinger, som kontraktholder fra Karensmindeskolen Henrik 
Weinkouff og kontraktholder fra Bavnebakkeskolen Lars Lerup har givet politikerne 
sparring i forhold til. Der opleves enighed mellem Henrik og Lars ift. at de to nuværende 

  



skoler er velfungerende og kan udbygges, så de kan rumme det forventede elevtal 
fremadrettet. 

Endnu et møde er afholdt mellem bestyrelsesformænd og kontraktholdere fra 
Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen 

På mødet blev det besluttet at udarbejde et læserbrev, som udsendes i god tid inden 
sommerferien 

- der arbejdes for at børnehaverne bliver medunderskrivere (eller samtykke) 
- det skal sende budskab om, at der er enighed i nuværende to bestyrelser ift. at 

de to nuværende skoler kan udbygges svarende til behov fremadrettet 
- det skal indeholde opfordring/ønske om dialog med BFU 

Benjamin laver udkast og sender det rundt - drøftes i skolebestyrelserne efterflg. 

 

  
20:15 – 20:45 

Orientering 
Ledelsen 

- Ny bestyrelse indkaldes til konstituering onsdag d. 20. juni, der serveres en let 
anretning. Konstituering og mad bliver mødets første to punkter. Herefter er der 
bestyrelsesmøde for nuværende bestyrelsesmedlemmer. 

- DM i høvdingebold d. 15. og 16. maj afholdes på Karensmindeskolen med 
overnatning af ca. 350 børn. Lærer Jesper Sommer og 7.c er involveret i 
arrangementet. 

- De skriftlige afgangsprøver er nu gennemført for alle elever. De mundtlige prøver 
afvikles i juni måned. 

Bestyrelsesformand 

- Ros til processen omkring at der er aftalt fredsvalg, da der nu er en aftalt 
fordeling mellem de seks interesserede til de fire pladser i skolebestyrelsen og de 
to suppleant pladser. 

Pædagogisk råd 

- På pædagogisk rådsmøde er der blevet arbejdet med udvikling af ideer til 
udvikling af praksis ved overgangene  

- Lærerne afventer resultat af urafstemning ift. overenskomstforhandlinger. 
Afstemningen afsluttes 3. juni. 

- Birgit Andreasen overtager Anettes plads i skolebestyrelsen efter sommerferien. 

SFO 

- Er nævnt under punkt “Orientering om SFO”. 

 

  
20:45 – 21:00 

Afrunding/eventuelt 
 
Opfordring til at pædagogisk personale i de yngste klasser opfordrer forældre til at deltage 
i en kultur med legeaftaler m.m. 
 
Benjamin  deltager ved kommende forældremøde for 00. årgang - som forældre. 
 
Ledelsen undersøger om foldere kan “pudses af” og uddeles igen til nye forældre. 
 
Resultat af trivselsmåling kan være et punkt på kommende bestyrelsesmøde. 
 



Birthe forventer at deltage i dimissionsfest onsdag d. 27. juni kl. 16.00-17.30 
 
 
 
 
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 

  
 
 

 
 


