
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 28.10.2019 kl. 18.00– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Bjørk, Carsten, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet:  
Fraværende:  
 
Du har følgende forberedelse: 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:00 – 18:05 Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt + godkendelse af sidste referat  
   

18:05 - 18:25 Orientering fra elevrådet 
 
 

 

18:25 - 20:5 Tema: arbejdsform i bestyrelsen  
 
Introduktion v/Tonni & Birthe  
Gruppearbejde – Internt fokus 
Præsentation og prioritering af emner med internt fokus  
Intro til template  
 
Programmet er taget fra det aflyste ekstraordinære møde i bestyrelsen.  
 

  

20:50 - 20:55 Generel orientering fra ledelsen 
● Opfølgning på “digital dannelse”. 

○ Digital rådgiver for kommuner og staten, Google, etc. holdt for 3 år siden et 
oplæg i forhold til at påtage sig forældrerolle og få en intern drøftelse af, 
hvordan vi guider eleverne bedst muligt i adfærd på nettet. Fokus var 
samarbejde mellem forældre og skole. Bestyrelsen ønsker at tage drøftelsen 
senere på skoleåret, om der skal laves et tilsvarende arrangement. Dette ses i 
relation til skolens arbejde med digital dannelse. 

● Orientering om ansættelsesprocent for stillinger i SFO. Der er ikke fuldtidsstillinger i 
SFO’en og konstruktionen med ansættelser på omkring 30 timer er at få “mange 
hænder” i de timer, hvor der er flest børn. SFO’s åbningstid strækker sig over mange 
timer, og det er også med til at give udfordring for at få mange personaler omkring 
de timer, med flest børn. 

 

 20:55 – 21:00 Afrunding/eventuelt 
● “Nyt fra skolelederen” læses og fungerer godt som en anerkendende 

kommunikationsplatform. 
● Drøftelse af nødvendigheden af at få udfærdiget en kommunikationspolitik ved 

indførelse af AULA. 
 

 

  

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 

 


