
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 11.05.20 kl. 18.30– 20:30 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Carsten, Bjørk, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet: Elevrådet er ikke inviteret til meetmødet. 
Fraværende:  
 
Du har følgende forberedelse: Læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 18:45 Budget 2020                                            bilag 
 
Budgettet viser et mindre merforbrug på skoledel og et pænt overskud på SFO. Der vil være 
ændringer i regnskabet hen over året, der ændrer på det nuværende budgetresultat. Der 
orienteres om specifikke detaljer i budget. 
Da budgettet har mange usikre parametre bedes bestyrelsen om at behandle dette med 
fortrolighed. 
 
Referat: 
Nuværende budget på skoledelen indeholder udgift til to forventede specialtilbud visiteringer 
fra aug. 2020. 
SFO har ikke genbesat de sidste tre ledige stillinger. Der er planlagt investeringer i 2020 i 
dele af legeplads. Der afventes, om der kommer flere udmeldinger sandsynligvis pga. 
prisstigning forår 2020 samt det forhold, at elever har været hjemme i en længere periode. 
Karensmindeskolen har haft ekstra udgifter i perioden med corona. Vi har genåbnet loyalt ift. 
udmeldinger fra regeringen og derfor investeret i de nødvendige materialer, ekstra personale 
m.m. Skolebestyrelsen forventer at udgifter relateret til corona afholdes særskilt gennem en 
særlig bevilling. 
Budget 2020 er godkendt under protest. 

  

18:45 - 19:30 Inklusion høring                                    bilag 
 
I procesplanen skal vi holde øje med nogle specifikke datoer: 
12. august det udskudte Dialogmøde mellem bestyrelser og politikere. 
17.-21 august lynhøring af de kommunale pejlemærker (planchen). 
7.-11. september høring for serviceniveau og takstanalyse på inklusionsområdet. 
Ved mødet gennemgås procesplan, kommunale pejlemærker(Fælles retning for inklusion i 
Rebild Kommune). Der ud over redegøres for inklusionsindsats på Karensmindeskolen. Det 
sidste med afsæt i indeværende skoleår og den planlagte indsats for kommende skoleår. 
Herunder økonomisk sammenhæng mellem eksklusion og den tildelte ressource.  
 
Referat: 
Der er tre områder i spil 
 

1. Dokumentet “Fælles pejlemærker for inklusion i Rebild Kommune” er udarbejdet på 
lederseminar forår 2020. Økonomi var ikke en del af drøftelserne, der dannede 
baggrund for pejlemærkerne. Hvordan skal Karensmindeskolen arbejde frem mod 
disse pejlemærker? Dialogmøde herom d. 12. aug. og efterfølgende lynhøring d. 
17.-21. aug. 

  



2. Takstanalyse ift. specialtilbud er undervejs. Da vi ikke har et specialtilbud, er vi ikke 
inddraget i denne analyse. 

3. Afsatte midler til inklusion: Karensmindeskolen har haft høj grad af inklusion. Der 
har dog de seneste par år været en stigning i antal ekskludere elever. Pt. er vi på ca. 
98,5 % inkluderede. Rebild Kommune har en høj inklusionsprocent på 96,7 %. Med 
en eksklusions procent på 1,5 % har vi brugt vores tildelte midler til eksklusion.  

 
Drøftelse heraf gav bemærkninger i flg. retninger. 
Skolebestyrelsen er interesseret i hvad Rebild Kommune har af mål/visioner med inklusion. 
 
Hvordan kan man se, at pejlemærkerne dækker inklusion. Er der ikke visioner på det faglige 
område? 
 
Kan skolebestyrelsen (eller lokalbestyrelsen Skole og Forældre) få medieopmærksomhed 
forud for lynhøring?  Et læsebrev/artikel med synspunkter for inklusion i Rebild Kommune. 
Benjamin og Birthe er tovholdere i forhold hertil. 
 
Det er kendt, at der de seneste år har været merudgifter til dette område. 

19:30 - 19:45 Skole for Forældre lokalbestyrelse 
 
Benjamin orienterer om seneste tiltag. 
 
Referat: 
Benjamin m.fl. er inviteret til dialog med B&U-udvalget om inklusion. Rebild Kommune vil 
gerne i dialog med lokalbestyrelsen om flere forhold. En positiv oplevelse. 
 
Hvad skal bestyrelsen have mening om? Der er forskel på forventninger til, hvor meget 
bestyrelsen skal “fylde”. Der er en oplevelse af forskel på hvad de enkelte skoler ønsker at 
drøfte. Der er generelt enighed om, at fokus skal være at få en samlet øget tildeling til 
skolerne fremadrettet. 
 

 

19:45 - 20:00 Skolebestyrelsesvalg 
 
Hvordan kan forældre komme til at møde skolebestyrelsen, så man kan blive inspireret til at 
melde sit kandidatur til bestyrelsen? 
 
Referat 
Valgbestyrelsen har været samlet og lagt rammerne for valget. 
Valget skal være afviklet inden 6. juni. Vi inviterer til “en snak” og en kop kaffe. 
Benjamin, Bjørk, Mathilde og Birthe tilbyder at møde op. Henrik deler forslag om dato med 
deltagerne. 
 

 

20:00  - 20.15 Orientering 
 

● Skolegang efter Statsministerens udmelding om åbning af skolen for de ældste 
elever. 

● Sidste skoledag og skoleårets længde for 9.-10. årgang. 
● Ansættelse af kommende lærere. 

 

  



Mandag d. 18. maj åbner Karensmindeskolen for alle elever fra kl. 08.00-14.00, da de nye 
krav til afstand nu er 1 m “fra næsetip til næsetip”. Opmåling af klasserne viser, at vores 
klasser igen kan samles i et lokale pr. klasse. Rammen for undervisning er fortsat 
nødundervisning.. 

● forskellige indgange og bestemte afsnit hvor elever må opholde sig 
● stadig en retningslinje, at eleverne skal være udendørs mest muligt både i 

undervisning og pauser 
● stort fokus på hygiejne (håndvask, afspritning, rengøring) 
● for at reducere antal voksne en elev møder igennem en skoledag udarbejdes der 

skema med få lærere pr. dag (minder om anderledes dage) med primære voksne 
● der kan blive dage, hvor elever modtager fjernundervisning. Forældre vil være 

informeret herom på forhånd. 
● igen skal vi/I være forberedte på, at der vil blive udviklet på undervisningen de 

kommende dage/uger. 
● 10. kl. kommer på skolen hver anden dag og fjernundervises hver anden dag. 

 
Opstart her i fase 2 bygger på erfaringer fra opstart af 0.-5. årg. Der var bekymringer før 
denne opstart men nu har vi ikke kendskab til nye bekymringer 
 
Skoleåret fortsætter for alle elever frem til og med uge 26. Der planlægges særlige forløb for 
9. og 10. årg. den seneste uge (blå bog, en sidste skoledag, en dimissionsfest ...). Forældreråd 
i de tre 9. klasser kan beslutte evt. “fejringer” uden for skoletiden - ift. sundhedsstyrelsens 
rammer. 
 
Ved ansættelse af fire nye lærere besluttede ansættelsesudvalget at afprøve en ny ramme. 
Først blev der udvalgt kandidater til speed-samtale. På 10 min. fik udvalget indtryk af 
personerne, og herefter kunne udvalget indkalde meget kvalificerede ansøgere til anden 
samtale. Herefter er der ansat fire nye lærere, en dansklærer der først bliver færdig juni 2020, 
en til børnekontoret i ca. 80% stilling, én sprogkyndig lærer med bla. tysk og endelig endnu 
en dansklærer. 
 
Processen forventes gentaget næste gang. 
 

 20:15 – 20:30 Afrunding/eventuelt 
 
Referat: 
Spørgsmål uden svar på mødet: 
Hvornår forventes der igen fysiske skolebestyrelsesmøder? 
 
Bliver der en form for kompensation for aflysninger af lejrskole?  
 
Hvornår kan skolen melde ud ift. klassedannelse? Konfirmationsdatoer i spil? 
 

  

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 

 


