
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 25.06.2020 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Bjørk, Carsten, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Bestyrelsens nyvalgte medlemmer er indkaldt til at deltage som observanter ved mødet:  
Morten Højriis, Kim Pedersen og Henrik Salomonsen 
Elevrådet: Er ikke indkaldt 
Fraværende: Mathilde, Benjamin, Bjørk 
 
Du har følgende forberedelse: læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 19:00 Drøftelse og genopfriskning af høringssvar i august - Bilag 
 
Kort orientering om den forestående proces, hvor der er dialogmøde mellem politikere og 
bestyrelser d. 12. august (indkaldelse og dagsorden kommer). Efter mødet samles input og 
disse sendes sammen med det øvrige høringsmateriale til skoler umiddelbart efter mødet.  
Skolerne modtager høringsmateriale og 17. - 21. august skal der udarbejdes høringssvar. 
 
Referat: 
Dialogmøde d. 12. aug. for  politikere og bestyrelser. Noter dato, da der først senere afklares 
deltagerantal. 
Drøftelser af skolens muligheder før/nu og hvad vi har af forventer til fremtiden. 
Birthe og Benjamin er tovholdere ift. at skrive høringssvar. Flere er velkomne. 
 

  

19:00 - 19:15 Coronastatus - eller en lidt mere munter overskrift: “Status og begyndende evaluering” 
 
Henrik har årgangsvis afviklet evalueringssamtaler med udskolingens 
elevrådsrepræsentanter. Emnet var fjernundervisning, og elevrådsrepræsentanterne havde 
haft mulighed for at tale med egen klasse inden mødet.  
Der har været afholdt et indledende møde i indskolingen, hvor fjernundervisning og den 
første skoletid blev evalueret. 
Dimissionen vil være gennemført (delvist via google-meet), når skolebestyrelsesmødet 
afvikles, kort om erfaringen her fra. 
 
Referat: 
Tilfredshed med skolens håndtering de seneste måneder under corona. 
 
Udgifter i relation til coronatiden: 

● 350.000 kr. ekstra coronaudgifter i løbet af de ca. to måneder. 
 
Elevrådsrepræsentanters udsagn 7. - 9. årgang: 

● De sociale fællesskaber var savnet 
● Eleverne var fagligt mere effektive hjemme - flere forstyrrelser på skolen 
● Struktur på alle planer viste sig at være afgørende for fjernundervisningens succes. 
● AULA blev nu også anvendt af eleverne, hvilket eleverne oplevede som et 

fremskridt. Brug af Ugeplan var en del af oplevet succes. 

 



● Hårdt at være deltager i flere Meet-møder dagligt. For nogle elever var det en 
overvindelse/grænseoverskridende at have kamera tændt (eller skjulte manglende 
deltagelse). Nogle skoler har krævet det. Vi tager brug af kamera op senere. 

● At arbejde hjemmefra med projektopgaven/større sammenhængende opgaver blev 
oplevet positivt. Vi vil i skoleåret 20.21 vedligeholde elevernes og medarbejdernes 
kompetencer ift. fjernundervisning ved at øve og bruge det aktivt i visse situationer. 

 
Indskolingens udsagn: 

● Stort udbytte fagligt og socialt i perioden med flere voksne/mindre elevgrupper. 
● Rolige morgener uden forældre inde på skolen. Det bør overvejes ved kommende 

skoleår som en praksis. 
 
Input fra skolebestyrelsen. 

● Skal der nedskrives retningslinjer/principper for online møder? (Kamera tændt? hvor 
længe? …) 

● Hvordan kan der differentieres? 
● Børn kan have oplevet ro ved at kammerater ikke kan kommentere. 
● Husk i alt hvad vi gør også at have fokus på de der kan, hvordan flyttes de! 
● Forældre oplever at miste fornemmelsen for skolen, når de ikke kommer ind om 

morgenen. Pædagogisk personale oplever mere rolige morgener. Hvordan gør vi 
fremadrettet? 

● Hvordan får vi det bedste med fra den ny læring fra de seneste måneder? 
 
Vi arbejder videre med beslutningerne om ændret praksis efter sommerferien 
 

19:15 - 19:25 Lejrskole - princip - Bilag 
 
Kort drøftelse. Princippet har været drøftet tidligere, og der redegøres for princippet 
indhold. 
Bestyrelsen bedes godkende princip for lejrskole.  
 
Referat: 
Princippet blev vedtaget. 
Til orientering skal 6. årg. på lejrskole i okt. 2020. 
 

  

19:25 - 19:55 Generel orientering fra ledelsen 
 

● Ansættelse af nyt personale, proces og personer 
○ Proces omkring ansættelse af nye lærere var nytænkt. Først blev “mange” 

indkaldt til speed-samtale. Herefter blev få udvalgt til den egentlige 
ansættelsessamtale. Ansættelsesudvalget oplevede processen optimal. 

○ Nyansatte er 
● Kommende skoleår 

○ Vi forsøger i sammenlægning at samle lektioner i blokke af min 2 lektioner. 
○ Vi forventer  

● Tiltag for at nedbringe det forventede underskud 
○ Hvis coronaudgiften dækkes og der ikke visiteres flere til specialtilbud, vil 

det overførte merforbrug fra 2019 blive øget med ca. 180.000 kr. 
○ Teater hvert andet år for elever fra 0.-4. årg. 

 



● Inklusionsindsats, ressource på “Børnekontoret” og mulighed for fjernundervisning 
○ Ny bemanding af Børnekontoret, hvor der er flere lektioner næste skoleår 

end tidligere. 
○ Vi afprøver robot-løsning i efteråret ift. enkelt elev/elever, der har stigende 

fravær pga. angst el. andre årsager. Kan fravær reduceres ved at en elev kan 
være med i klassen via en robot? Mulighed for tilknytning af forskning 
undersøges. 

● Skolernes kvalitetsrapport - bilag 
○ Karensmindeskolen har flotte resultater bredt set (karakterer, trivsel, m.m.) 

sammenlignet både kommunalt og nationalt. 
○ Gennemsnit ved afgangsprøve er nedadgående i årene fra 2017 til nu. Er der 

sammenhæng mellem den faldende tildeling i disse år og resultaterne? Vi 
følger udviklingen sammenlignet med de nationale tal. 

 
SFO2 tilmeldte pr. august 2020??? 
SSP + misbrugskonsulent + Børns Vilkår: Aften for forældre (og børn?) ift misbrug m.m. 
Dette planlægges for kommende skoleår. 
 
 
 

 19:55 – 20:35 Bestyrelsen spiser sammen - Lille tapasanretning - og dessert fra dimissionen 
 
Her under afsked med de bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg. 
 
Tak til Carsten Anja og Lone for stor indsats i skolebestyrelsen gennem mange år. 
 

  

20:35 - 21:00 Konstituering af den nye bestyrelse - forskellige bilag 
 

● Valg af formand og næstformand 
● Mødedatoer for bestyrelsen i det kommende skoleår 

○ Drøftelse af  bestyrelsesarbejdet for det kommende år 
● Skoleårets planlægning 

○ Bekendtgørelse for undervisningens tilrettelæggelse i kommende skoleår - 
bilag 

○ Skemablokke 
○ “Øver/udforsker fjernundervisning” 
○ Valgfag for udskolingen 
○ Læringsdistriktsmøde - “slides” et PDF dokument 

Referat: 
Der var genvalg til både formands- og næstformandpost. Birthe Boysen er formand og Tonni 
Rasmussen er næstformand. 
Kort opsamling på mulige arbejdsopgaver for bestyrelsen i det kommende skoleår.  
Ved første ordinære møde d. 27. august fastsættes møderækken via formandens forslag. 
 

 

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 
afgående 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 

 


