
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen d. 13.01.2020 kl. 18.30– 21:00 
 
Deltagere: Anja, Benjamin, Birthe, Bjørk, Carsten, Lone, Malene, Mathilde, Tonni, Birgit, Lilli, Louise, 
Henrik, Jette 
Elevrådet: Laura Jensen 9.B, Susanne Frisgaard 8.C 
Fraværende: Jette (Anni deltager i stedet som referent) Malene, Mathilde og Carsten 
 
Du har følgende forberedelse: Læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden. 
 

18:30 - 18:45 Orientering fra elevrådet 
 
Når elevrådet har orienteret, må de vælge om de bliver til resten af mødet, eller om de går 
hjem. 
 
Orienterer om clean dag på skolen, skolen er blevet  rengjort, der er blevet vasket vægge og 
ryddet op i klasserne. 
De fleste elever var positive for tiltaget som elevrådet havde sat i værk,  det var elever på 
mellemtrinnet og udskolingen  som deltog i arrangementet. Hvis clean dag skal gentages så 
skal tiden til opgaven reduceres.  
Elevrådet får et “budget” der er 20.000 kr. til mellemtrinet og udskolingen. Der er 
inspektion af David og Jan. Der bliver lavet et rør, hvor der er bolde, som kan blive fjernet, 
hvis der er rodet osv. 
 
 

 

18:45 - 18:55 Afslutning af regnskabsåret 2019. Bilag 
 
Det vedhæftede bilag gennemgås kort, da der ikke er nogle nye oplysninger i forhold 
til tidligere drøftelser. Udgiftsstoppet har udskudt nogle indkøb, men det er ikke 
større udgifter i 2020, der venter som konsekvens af indkøbsstoppet i 2019. 
 
Kort oplæg i forhold til budget 2020. Bilag udleveres på mødet. 
 
Henrik gennemgår budget 2019, skolen kommer ud med et underskud, som forventet. 
Det er for tidligt at tale Budget 2020. Der er skåret ind til benet i.f.t læsevejledere, 
pædagoger i klasserne, 2 lærer, inklusionstimer osv. 
 
Bestyrelsen er enige om, at skal der visiteres børn, så må økonomien ikke være til 
hinder for det. 
 

  

18:55 - 19:05 Konfirmationsdatoer  

Konfirmation i weekenden ved Store Bededag: 

8.a konfirmeres (over to omgange) om fredagen med fotografering af alle mellem de 
to konfirmationer 

 



8.b konfirmeres (over to omgange) om lørdagen med fotografering af alle mellem de 
to konfirmationer. 

8.c konfirmeres (over to omgange) om søndagen med fotografering af alle mellem de 
to konfirmationer 

Der skal laves et forældre skriv, så børn og forældre ved hvornår de skal 
konfirmeres. 

Forening ??  

Der bliver stiftet en ny forening skole og forældre, Benjamin er selvskrevet til 
opgaven :).. Der er møde den 23.1.2020, vigtigt at så mange som muligt deltager fra 
bestyrelsen. De små skoler er tilfredse med økonomien, det er de 3 store skoler som 
giver udtryk for at der er mangel på midler til at udføre opgaven. 

 

 

19:05 - 20:10 Forskudt valg til skolebestyrelsen 2020 Bilag 
 
Der afholdes valg til skolebestyrelsen hvert andet år i Rebild Kommune. I den forbindelse 
skal der nedsættes en valgbestyrelse, der sikrer gennemførelse af valget i henhold til 
styrelsesvedtægtens retningslinjer.  
 
Valgbestyrelse udpeges på skolebestyrelsesmødet. Skoleleder er jf. styrelsesvedtægten 
formand for valgbestyrelsen, og der skal findes et skolebestyrelsesmedlem, der indtræder 
sammen med skolelederen. 
 
Valgbestyrelse består af Henrik og Benjamin.  
 

 

20:10 - 20:50 Arbejde med principperne for digitalisering og kommunikation 
 
De oprindelige grupper arbejder videre efter et kort oplæg fra formanden. 
 
Der udfærdiges principper for digital dannelse og kommunikationsstrategi. 
(se særskilt dokument) 
 

 

20:50 - 20:55 Generel orientering fra ledelsen 
● Vi øver os på at anvende AULA.  
● Udskiftning af vinduer på “7.årgangs gangen” er næsten færdig, efterfølgende bliver 

der udskiftet vinduer på mellemtrinsgang.  
● Værdiregulativ er i proces, Anne Kyllingsbæk, kommunikationsmedarbejder, mødes 

med ledelsen og drøfter forslag. 
● 3i1 måling af trivsel, psykisk arbejdsmiljø og ledelse er gennemført. Den samlede 

rapport er vedlagt som bilag. Hvis rapporten skal behandles yderligere, bliver det et 
punkt ved et kommende skolebestyrelsesmøde.  
Der stilles spørgsmål til formuleringen af spørgsmålene, bestyrelsen udtrykker at det 
er bekymrende, at der mangler uddybelse af spørgsmålene. 

 



● Smileyevaluering af oprydning i klasser og på gang. Der er iværksat et forsøg på 
skolen med at holde bedre orden og hindre hårdhændet brug af inventar og 
bygninger. Der er incitament for både elevråd og klasser, for at passe bedre på 
“omgivelserne”. 

 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 
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 

 


