
Konstitueringsmøde - Karensmindeskolen, d. 20. juni 2018 kl. 18:30 – ?? 
  
Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen møder sammen med den afgående bestyrelse 

18:30 –  Fiskefilet (hvis der er deltagere med allergi eller specifik præference, kan man 
henvende sig til Henrik Weinkouff, der finder andet måltid til vedkommende)  
 
Tak for mad, det mættede 
 
Følgende konstituering er gældende fra august 2018: 
Formand for skolebestyrelsen er Birthe Boysen 
Næstformand for skolebestyrelsen er Tonni Rasmussen 
 
Tillykke med valget - vi ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse 

 Tak for besøget til de nyvalgte medlemmer 

 
 
 
Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen, d. 20. juni 2018 kl. ?? – 21:00 
 
 
Deltagere:  Birthe, Carsten, Bjørk, Per, Anita, Lone, Benjamin, Anja, Hans Jørn, Jette, Anette, Lilli, Louise.  
Elevrådet: Caroline og Oliver 
 
Du har følgende lektier:  Læse bilag 
 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 
 

19:15 – 19:20 Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt + godkendelse af sidste referat  
 
Godkendt 

  

19:20 - 19:40 Orientering v elevrådet, når elevrådet har fremlagt sit punkt, kan repræsentanterne få 
mulighed for at gå 
 
Cafè møde planlagt d. 21. juni - for to elever pr. klasse fra 6. til 9. årg. 
Klassedyst i august for at ryste klasser sammen. Den er ikke planlagt nærmere pt. 
Der afvikles valg til elevrådet efter sommerferien for 6. - 9 . klasse. Vedtægter findes 
frem ift. hvornår der vælges formand og næstformand. 

  

19:00 – 19:20 Kapacitetsudfordring.  
Børne og Familieudvalget holder møde på onsdag d. 13. med følgende dagsorden: 

http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/7228  
Hvis I åbner punkt 85, kan I se de to sagsfremstillinger, der danner baggrund for 

høringsmaterialet. 
Drøftelse af reaktioner på læserbrevet samt forberedelse på høringssvar. 
 

  

http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/7228
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/7228


Fælles læserbrev sendt, hvori der efterspørges dialog mellem politikerne og de to 
skolebestyrelser (Karensmindeskolen, Bavnebakkeskolen).  
Det anbefales i læserbrevet, at man udbygger eksisterende skoler i stedet for at bygge 
en tredje ny skole. Forældrebestyrelse i Støvring Syd (dagtilbud) er 
medunderskrivere. 
Politikerne har efterfølgende inviteret til dialogmøde d. 15. aug. 
Høringsmateriale er modtaget 19.06. Høringsfrist er d. 16. august. 
 
Indledende drøftelse af mulighed for udbygning af Karensmindeskolen 

- bygge ny udskoling øst for skolen, som kan indeholde et 10. klasse center  
- et tiltrængt bygningsmæssigt løft til udskolingen  
- høringssvar skal gøre opmærksom på behov for “realistisk” økonomi 
- indtænke samarbejde mellem de to udskolinger (KM, BB) 

 
Proces ift. udarbejdelse af høringssvar bliver: 

- Henrik, Birthe og Benjamin indarbejder input i første udkast til høringssvar 
- høringssvar foreslås udarbejdet i samarbejde med Bavnebakkeskolen 
- udkast deles med bestyrelsen via Intra 
- den nye bestyrelse færdiggør høringssvar via mail, ekstra møde hvis det viser 

sig nødvendigt 
 

20:20 – 20:40 Tildelingsmodel.  
Hvordan forbereder vi os bedst på en fremtidig evaluering/revidering af modellen  
 
Karensmindeskolen har som konsekvens efter ny tildelingsmodel ca. 1,3 mill. kr. mindre end 
tidligere år 
 
Evaluering af tildelingsmodel og er planlagt til efteråret 2018 
Bestyrelsen vil være undersøgende ift. hvad bestyrelsen på Bavnebakkeskolen har af fokus i 
deres høringssvar 
 
Udsagn fra bestyrelsesmedlemmer: Rebild Kommune har den 5. dårligste tildeling i hele 
landet - og er samtidig en kommune, der ønsker at være attraktiv for tilflyttere 
Konkrete faktaoplysninger forsøges indhentet (Lone, Tonni) 

- sammenligning af tildeling i “Rebild Kommunes klyngekommuner” 
- indhente faktaoplysninger om “hvad koster” vores skoletilbud, HW deler nuværende 

tildelingsmodel med bestyrelsen 
- fokus på tildeling til almenområdet 
- er vi en af de billigste skoler i Rebild Kommune? 

 

  

20:40 – 20:50 Generel orientering 
PHD omkring ”Hvorledes oplever særligt begavede børn deres skolegang” udarbejdes i løbet 
af de næste ca. to år på baggrund af iagttagelser, samtaler m.m. på bl.a. 
Karensmindeskolen. 

 

Mærskmidler er givet til Rebild Kommune til arrangementet “På tur rundt i DK” 4. årg. 

Turen planlægges inden sommerferien, og afvikles i august/september 

 



 20:50 – 21:00 Afrunding/eventuelt 
 
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for et solidt arbejde i skolebestyrelsen 

  

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 

  
 
 

 
 


