
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 26.02.2020 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Carsten, Bjørk, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet:  Laura Jensen 9.B, Susanne Frisgaard 8.C 
Fraværende: Anja, Laura 
 
Du har følgende forberedelse: Læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 18:45 Elevråd 
 
Referat: 
Nogle elevrådsmøder er for alle, andre kun for mellemtrin eller udskoling. 
Eleverne i udskolingen ønsker flere muligheder for at være ude i pauser. Gerne overdækning 
et sted, asfalt i gårdhaven, trappe op ad skrænten, flere mål.  
Elevrådet har fået lovning på at der i foråret opstilles bord-/bænkesæt hvor der nu er 
bordtennis  
Indendørs ønskes flere skraldespande. Eleverne mangler den tidligere infoskærm (vikar, 
fødselsdage,..), men det er ikke en mulighed i AULA 
Mellemtrin kan også have ønsker til udvikling af arealer ude og inde, det undersøges. 
 
Elevrådsarbejdet  
Clean Day: er evalueret i elevråd.. Ønsket gentaget men under lidt andre rammer. 
“Bold system”: Elevrådet har fået en sum penge til investeringer. Beløbet reduceres, hvis der 
er behov for reparation el. lign (ødelagte ting/materialer). 
 
En oplysning fra ledelsen: I høringssvar vedr. vedligehold/udbygning af cykelstier i Rebild 
Kommune har Karensmindeskolen beskrevet ønske om asfaltering af stier omkring skolen. 

  

18:45 - 19:00 Orientering fra ledelsen, punktet er flyttet frem i dagsorden efter aftale med formanden 
● Status på udskiftning af vinduer på skolen. 
● Proces i forhold til ud-/ombygning af Karensmindeskolen jf. kapacitetsudfordringen. 
● 10. klasse 
● Ændret bekendtgørelse i forhold til elevers fravær i folkeskolen. Væsentlige 

ændringer fremhævet med gult.                                                              Bilag 
● Siden sidst. 

 
Referat: 

● Godt i gang med udskiftning af vinduer og branddøre. (oplever ikke længere træk 
men lysere lokaler). Der er bestilt nye rullegardiner pga. nye vinduer. 

● Begyndende proces ift. ud-/tilbygning sker i samarbejde med bygningskyndig fra 
Rebild Kommune. Vi håber/forventer ud “i bakken”, gerne med “kantine/samværs 
rum” så vi kan indrette flere faglokaler (sprog, matematik m.m.). Der kommer inden 
længe ny elevtalsprognose, sommer danner baggrund for bygnings skitsen. 

● Der er pt. tilmeldt elever til én 10. klasse næste skoleår. Vi forventer flere 
tilmeldinger i nærmeste fremtid.  

● Som altid skal der registreres tilstedeværelse/fravær ved skoledagens start. Som 
noget nyt skal der i udskolingen også registreres tilstedeværelse/fravær ved 

  



skoledagens afslutning. I den kommende periode  drøfter/udvikles  hensigtsmæssig 
praksis i forhold hertil. 

● Dialogmøde d. 13. maj på Karensmindeskolen. Det besluttes på næste møde hvem 
der deltager fra skolebestyrelsen og hvad indholdet skal være i skolens oplæg. 
(interesse pt. fra Birthe, Benjamin og Bjørk). 

19:00 - 19.15 Status på samarbejdet mellem ØH og KM 
 
Referat: 
Der forventes fire 7. klasser efter sommerferien. Vi er i kontakt med Ø Hornum om hvor 
mange elever, de forventer hertil. Klassedeling tager afsæt i erfaringer fra tidligere 
samarbejde mellem Ø Hornum og Bavnebakkeskolen. Deres erfaringer er, at lærerne på 6. 
årg. fordeler eleverne i klasserne ud fra deres kendskab til relationer, kompetencer m.m.  
Vi tager dialog med præsterne om rammerne for konfirmation ved henholdsvis tre og fire 
klasser. Forældre fra nuværende 6. årg. (Karensmindeskolen og Ø Hornum) indkaldes til 
forældremøde på Karensmindeskolen 

 

19:15  - 19:30 Valg til skolebestyrelsen                                                                                     Bilag 
 
Hvilke kandidater er på valg og ønskes der genvalg? 
Kort orientering om procesplan. 
 
Referat: 
På valg er: Birthe, Anja og Lone 
Valgmøde er aftalt til d. 22. april kl. 19.00. 
Valgbestyrelsen (Henrik og Benjamin)  undersøger om forældre fra Ø Hornum og 00. årg. er 
valgberettigede og om suppleanterne er på valg efter to år. 

  

19:30 - 19:45 Princip for lejrskole                                                                                            Bilag 
 
Der har været arbejdet med princip for lejrskole i bestyrelsen for kort tid siden. Efterfølgende 
er “Kend dit Land” blevet fjernet fra finansloven. Hvis denne tur skal fastholdes, vil det 
betyde en væsentlig forøgelse af skolens udgift til turen. Derfor indstilles der til at lejrturen 
bliver slettet. 
Øster Hornum fastholder at afvikle lejrskole i 6. årgang. Lærerne på Karensmindeskolen 
ønsker derfor, at Karensmindeskolens elever også afvikler en lejrtur, men med færre 
overnatninger.  
 
Bestyrelsen bedes drøfte bilag, der ønskes vedtaget.  
 
Referat: 
“Kend dit land” er fjernet fra finansloven, og derfor behov for revidering af vores princip 
Drøftelse af nyt udspil 

- positivt at nuværende 6. årg. kan nå en tur, da de ikke har været på “Kend dit land” 
- forskellige perspektiver på formål med lejrskole blev drøftet 
- forskellige placeringer giver forskellige muligheder 

 
Beslutning  

- nuværende 6. årg. kommer på lejrskole i dette skoleår med tre overnatninger 
- der er en “teambuilding-tur” på 7. årg. fra skoleåret 20.21 med en overnatning 
- placering og omfang af lejrskole på mellemtrin drøftes på næste møde med 

inspiration i indsamlede udsagn fra medarbejdere på mellemtrin 

 



19:45 - 20:55 Det videre arbejde med principper og ordensregler Liste over principper, prioritering 
Bilag (gamle og gældende principper samt ordensregler er vedhæftet dagsorden) 
 
Der er to igangværende principper. Kan bestyrelsen godkende princip om kommunikationen? 
 
Drøftelse af fremtidig proces. 
 
Referat: 
Pga. tidspres udskydes punktet.  
Henrik og Birthe kommer med prioriteringsforslag ift. hvilke principper der arbejdes med på 
kommende møder - baseret på brainstorm fra før jul 
 

 

20:55 – 21:00 Afrunding/eventuelt 
   

Yderligere info: 
Links m.m.:  
 

 
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 2019/2020 

Dato  Tidspunkt  Emne 



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) 

  

24.06.2020  Kl. 18:30-21:00 
(Kl. 18.00-21.00) 

Konstituering af ny bestyrelsen og afslutning for 
afgårende 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 

 


