
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 26.09.2019 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Bjørk, Carsten, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet:  
Fraværende: Carsten, Anja, Tonni, Lilli, Birgit samt elevrådsreprösentanter 
 
Du har følgende forberedelse: Læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 18:35 Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt + godkendelse af sidste referat  
 
Godkendt 

  

18:35 - 18:35 Orientering fra elevrådet 
 
Elevrådet har valgt kandidater. Det er ikke sikkert, at de har haft mulighed for at konstituere 
sig og lavet et indledende arbejde ud fra DSE’s anbefalinger.  
Denne gang vil vi gøre det ordentligt og ikke forhaste elevrådets arbejde eller deltagelse i et 
skolebestyrelsesmøde. Der ud over ønsker jeg at have mulighed for at gennemgå dagsorden 
med formand og næstformand inden et skolebestyrelsesmøde. Næste gang der er 
skolebestyrelsesmøde, er der helt sikkert både formand og næstformand, der kan deltage i 
mødet. 
 

 

18:35 - 19:05 Orientering vedr. lokal  “Skole-/ Forældregruppe” - BILAG scannet artikel fra 
Nordjyske 
 
Referat: 
Orientering ved Benjamin (Tonni deltog også i mødet) 
Positiv oplevelse af både proces og mødet d. 23.sept. 
Beslutning om at oprette en lokalafdeling af Skole og Forældre i Rebild Kommune. 
Samarbejdet bliver for medlemmer fra skolebestyrelserne i hele kommunen. 
Stiftende generalforsamling afholdes senere på året. 
 
På mødet d. 23. sept. blev der talt om, hvordan konsekvenserne af nuværende 
tildelingsmodel opleves lokalt. Der er enighed om, at målet er at arbejde for at beløbet pr. 
elev hæves og ikke ny fordelingsnøgle. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis endnu et medlem fra skolebestyrelsen vil deltage. Giv 
tilbagemelding til Benjamin eller Tonni senest fredag d. 4. okt. 
 
Der er desuden ytret ønske om at formænd og næstformænd taler sammen udover 
lokalafdelingen af  Skole og Forældre. Det er uvist om, eller hvordan samarbejdet realiseres. 
 
Bestyrelsen er generelt tilfreds med opbygning af den nye lokalforening med deltagelse fra 
alle bestyrelser på tværs af kommunen.  

  

19:05 - 19.30 Dialog om temamøde vedr. fremtidig samarbejdsform i skolebestyrelsen 
 
Referat 

 



D. 8. og 22. okt. er pt. de to bedste datoer ud fra tilbagemeldinger. Der kommer en 
udmelding fra formanden snarest men først efter dialog med Anja, som har tilbudt at tage 
styring ift planlægning og afvikling af dagen. 

19:30  - 20:30 Tema: Digitaliseringsstrategi/Dataetik BILAG (Rolig, der er meget, blot til inspiration) 
Drøftelse af bestyrelsens ønske om arbejdet med digitaliseringsstrategi. Der bør være en rød 
tråd hen over det samlede skoleforløb. 
Det drøftes, om vi skal lave dette til et fælles kontraktmål med børnehaven (Børnehaven vil 
meget gerne, at der er en rød tråd i en fælles strategi). 
Kort orientering/indføring i det nye kommunikationssystem for skolerne: AULA. 
 
Referat: 
Præsentation af materialer/input v. Henrik. 
Drøftelse med udsagn som: 

- hvordan får elever hensigtsmæssig adfærd på nettet 
- godt at starte tidligt, helst i børnehaven 
- svært for voksne at “følge med “ udviklingen på området 
- hvordan kan/bør forældre følge børns adfærd på nettet 
- mange udfordringer opstår i fritiden 
- ansvaret for opgaven kan deles via skole-hjem samarbejde 
- søge evalueringer hos reference kommuner inden evt. køb 
- center for digital pædagogik kan kontaktes 
- (cpu link), udvikling af kulturelt værdisæt bag er afgørende 
- hvordan kommer læring ift. datasikkerhed i spil? 
- brug for organisering, så der er tovholdere i skolens afdelinger 
- evt. have materialet et år for at komme i gang med ”en rød tråd”, herefter kan der 

evt. blive en anden udgave “år to.” 
 
Forældrenes rolle: hvordan kan forældres ansvar understøttes.  
Læreres/pædagogers rolle: Vigtigt hvad og hvordan pædagogisk personale “siger”. Bygge på 
opfordringer og anbefalinger. Målet er, at mangfoldighed af holdninger blandt forældre 
samles til fælles aftaler. 
Elevernes rolle: Kan elevernes oplevelser undersøges og blive en del af grundlaget for 
handlinger.  
 
Skolebestyrelsen: Vedtage princip. (Hvad vil vi undgå?). Fokus på at de “ gode historier” fra 
klasser bliver en del af fremtidige beslutninger. 
 
Forslag at emnet bliver et tema fremadrettet for bestyrelsen. På kommende møde kan man 
melde sig til arbejdsgruppe i forhold hertil. 

  

20:30 - 20:50 Høring på budget 2020 BILAG 
Der er skrevet fra vores kommunaldirektør 23.09.19:  
Budgetprocessen er som bekendt i år forsinket af Folketingsvalget og regeringsdannelse. Det 
indebærer både en stram tidsplan og at vi endnu ikke kan vide, hvor stor en del af 
sparekataloget byrådet får brug for. De konkrete økonomiske vilkår for Rebild Kommune er 
endnu ukendte – og vi forventer først at have fuldt overblik incl. lånemuligheder i uge 41.  
Det besværliggør både dialogmøder og høringsproces, men det er desværre de vilkår, årets 
budgetproces er underlagt. 
Høringsbrev bliver udsendt fra Fællescenter Økonomi og IT i løbet af denne uge. 
 

 

https://cfdp.dk/


Så kom høringsbrev: 
Byrådet 1. behandlede budgettet for 2020-2023 den 19. september 2019. Grundlaget for 
høringen er samlet og ligger klar på Rebild Kommunes hjemmeside – se vedhæftet for link til 
materiale. 
Høringsperioden er 3. oktober til 21. oktober 2019 kl. 8.00. 
 
Bestyrelsen bedes finde deltagere, der kommer med udkast til et høringssvar. 
 
Referat 
Svært at gennemskue skolens rådighedsbeløb ud fra budgettal og faste udgifter.  

- Drifts- og vedligeholdelsesudgifter ift. IT fremstår f.eks. ikke med separat tildeling 
- Konstant usikkerhed ift. niveau af skolens inklusionsudgifter, da visiteringer til 

specialtilbud kan ske hen over et skoleår. 
 
Bestyrelsen er bekymret ift., at der igen i efteråret 2019 er sparekatalog på skoleområdet - 
trods udmeldinger nationalt om at skolerne skal styrkes. 
 
Benjamin og Tonni undersøger, om der kan udarbejdes fælles høringssvar for alle skolers 
bestyrelser. Samme udarbejder udkast, som deles med skolebestyrelsen til kommentering. 

20:50 - 20:55 Generel orientering fra ledelsen 
● Rebild Kommune har afsat midler til udskiftning af vinduer i nov/dec bl.a.  på 

mellemtrin og i 7. årg. klasselokaler. 
● Midlertidig ekstra tilsynsindsats på mellemtrinnet ift. at skabe gode forhold for alle 

elever i pauserne, så den generelle trivsel og læring får gode rammer 
● Opfordring fra bestyrelsesmedlemmer til, at skolen drøfter fælles retningslinjer ift. 

hvor/hvordan lektier er tilgængelige. 

 

 20:55 – 21:00 Afrunding/eventuelt 
● Kort ytring af frustration efter forældremøde på 8. årg. hvor misbrugskonsulent  

gav oplæg om alkohol, og hvor der i klasserne efterfølgende blev talt om evt. fælles 
aftaler for klassen 

● Ide til at elever i udskolingen inviteres med ind i forældrerådet. Enten som deltagere 
ved møder eller komme med input før møderne afholdes. 

  

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 

 


