
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 24. november 2020 
kl. 18.30 
 
Deltagere: Benjamin Holst, Birthe Boysen, Bjørk Krogshave, Henrik Salomonsen, Kim Pedersen, 
Malene Jakobsen, Mathilde Nielsen, Morten Højriis, Tonni Rasmussen, Anette Uhrenfeldt, Lilli 
Rasmussen, Louise Kaasgaard, Henrik Weinkouff, Jette Poulsen 
 
Elevrådet: Sarah Aaen, Sofie Andersen 
 
Fraværende: Benjamin,  
 
Du har følgende forberedelse: læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 18:45 Elevrådet 
 
 
Referat: 
Der tages snart ny kontakt til danske skoleelever.  
Der indkøbes fodboldnet, spil m.m. til udskolingen for opsparede midler. 
Vedr. “at holde afstand” oplever eleverne, at det er ok, som det foregår pt. 
Vedr. event i udskolingen: “Tabu-dag” er en ide, som undersøges nærmere. Et relevant tema 
som evt. kan uddybes/understøttes via faglige drøftelser. Ønske om at drøfte holdninger til 
unges brug af nedsættende/krænkende udsagn. Differentieret ift. årgange. 
Ledelsen ønsker at være med i planlægningen heraf. 
Mellemtrinnets elevråd har ikke valgt formand/næstformand men en udvalgt repræsentant for 
hver årgang til bl.a. samarbejde med udskolingens formand og næstformand. 
 

  

18:45 - 19:30 SFO - Søhulen bilag (Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt skoler og og 
SFO s. 15 ff)  Anni Iversen deltager ved dette punkt. 
 
Bilaget kan være en del af grundlaget for at drøfte Søklubtilbuddet. Anni fortæller kort om 
antallet af indskrevne elever samt Søklubbens praksis for arbejdet med børn. 
 
Efterfølgende drøftes status for klubtilbuddet samt fremtidige visioner. 
 
Referat: 
Anni præsenterede hverdagen i SFO2. 

- Der er 69 tilmeldte i SFO2 lige nu, langt fleste er fra 4. årg. 
- Der deles nu program med forældre til børn i SFO2, for at forældre har mulighed for 

at bakke op deltagelse i aktiviteter. 
- Der er plakater i klasserne, så elever, der ikke er tilmeldte, kan se, hvad der foregår. 
- Som udgangspunkt er SFO2 åbent fire dage a. to timer, men åbningstiden har fra 

start været tre timer de fire dage. 
- Der er fokus på børnenes tone/måde at tale til andre. 
- Der er regler ift. at børnene anvendelse af mobiltelefoner og gaming.. 
- Retningslinjer for adfærd i en tid med corona begrænser mulighed for aktiviteter. 

 
Fremadrettet:  

 



Hvordan skaber vi den bedste overgang fra Søhulen til Søklubben? 
 
Hvordan får børnene ved start af 4. årgang en god start, nu de igen er de “små”? 
Kan bemandingen øges ved opstart i SFO2 for 4. årg.? 
 
Vi har et godt tilbud i SFO2 - har vi det bedst mulige tilbud? 

- kan vi skabe et tilbud, så flere tilmelder sig og dukker op jævnligt? 
- skal der være temauger? Kan forældre inddrages heri? 
- kan der skabes flere “kroge”? 
- kan e-sport og Coding Pirates i Støvring give inspiration? 
- kan der planlægges flere ture ud af huset i nærområdet? 
- er der klubtilbud i Rebild Kommune eller andre kommuner, hvor vi kan hente 

inspiration? 
- er der foreninger, som vi kan samarbejde med om indhold i klubben (spejdere, m.fl.) 
- er aktivitetsniveau eller kammeratskab det vigtigste for børn, der kommer i SFO2? 
- der er mange andre tilbud i Støvring by til denne aldersgruppe, kan/skal vi 

konkurrere om at få børnene tilmeldt til SFO2? 
 
Afslutningsvis:  
På mødet meldte Sarah, Sofie, Malene og Benjamin sig til drøftelse af  visioner for SFO2 - 
med Anni som tovholder. 
 

19:30 - 19:40  Kort orientering om plan for at etablere nogle områder med biodiversitet i nogle af 
vore “græs ørkener”,  “vild med vilje”. 
 
Rasmus Skovbo orienterer om tankerne for at omdanne græsarealer sammen med eleverne.  
 
Referat: 
Naturfagudvalget på Karensmindeskolen ønsker at bringe “Vild med vilje” tankerne ind ift. 
vores “smukt slåede græsplæner”. 
Der tænkes på arealerne ned mod Mastrupvej. Det er for dyrt at fjerne jord før såning.  
Klima Rebild kontaktes ift. evt. medvirken i projektet.  
 
Der er drøftelser med klasser ift. opgaver, de kan få: 

- Elever på skolen er i gang med at indsamle frø.  
- Elever skal følge udviklingen af planter i området. 
- Elever skal slå og fjerne græs om efteråret. 

 
Bestyrelsen er positiv ift. initiativet og har flg. supplerende ideer: 

- skilte med hvad skolen har gang i 
- skrive til forældre hvad projektet består af  
- overvej hvorledes bevoksningen kan reduceres uden risiko for skadedyr 

 

 

19:30 - 20:10 Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt skoler og SFO i Rebild 
Kommune      Bilag 
 
Der ønskes en drøftelse ud fra punkt 6, Tilfredshed med skolens ledelse. Punktet skal 
naturligvis ses i sammenhæng med den samlede undersøgelse, hvor punkt 6 kan være 
et godt afsæt til fremtidig fokus på samarbejdet mellem skolebestyrelsen og ledelsen. 

  



 
Hvis nogle af resultaterne vækker specifik interesse og kræver forberedelse ved 
eventuel fremlæggelse, vil skoleleder gerne have besked inden mødet.  
 
Referat 
Kort oplæg fra Henrik med opfordring til at drøfte “Tilfredshed med ledelsens arbejde med at 
forbedre det faglige niveau på skolen”. 
 
Kommentarer: 

- tilfredshed med at vi generelt ligger “over” med 0,1 i tilfredshed 
- svære spørgsmål for forældre at svare på 
- svar er præget af de forhold, der opleves af den forældre, der svarer 
- hvordan udvikles fagligheden? Hviler vi i nogle situationer på laurbær? 

 
Invitation til at bestyrelsens medlemmer “kikker ind” og giver input til ledelsen. 
 
Kort drøftelse af “Tilfredshed med skolens indsats mod mobning”. 

- Er svarene alarmerende? 
- Tæller de 20% “hverken eller” som positive/ negative eller savnes “ved ikke”? 
- Forældre, der er usikre på egne børns vegne, svarer generelt mere negativt. 

 
Flere interessante emner heri som drøftes på kommende møder. 
 

20:10 - 20:45 Digital Dannelse 
 
Orientering om konkret episode på skolen med fildeling. 
Orientering om de nyeste erfaringer med fjernundervisning, som udgangspunkt fra det 
vedtagne princip.  
 
Forskellige erfaringer vedr. nødundervisning i forbindelse med elever, der er hjemsendte eller 
er holdt hjemme i forbindelse med testning af Covid-19. Streaming af undervisningen eller 
en del af undervisningen er en af mulighederne. Vi har erfaringer med én robot og 
anvendelse af almindelige chromebooks.  
 
Referat 
Episode med ulovlig fildeling er håndteret med hjælp fra SSP. Henrik lægger udsendt 
forældrebrev ud til bestyrelsen. En del elever kontaktede SSP efter besøg i klasserne. 
Eleverne fortæller, at fildeling sker ofte blandt unge. Der deles optagelser af både personale 
og andre elever. Elever er bekymrede ift. udsigten til at kunne blive optaget på et senere 
tidspunkt i deres ungdomsliv. Mange unge og deres forældre er usikre ift. hvad man må. Et 
godt udsagn fra “Red barnet/Slet det”er:  Alt andet end et klart 'ja', er et 'nej'¨. Se mere her: 
Samvirke, Må jeg tage billeder af folk i offentligheden. 
 
Kan der komme oplægsholdere ? Opfordring til at omtale dette i næste nyhedsbrev. 
Kan vi lave en formulering til vores elever i forhold hertil.? 
 
Der opsættes lige nu udendørs kameraer rundt om skolen. 
 
Princippet for fjernundervisning er tilføjet de foreslåede ændringer fra sidste møde. 

 

https://redbarnet.dk/sletdet/lovgivning/
https://samvirke.dk/artikler/maa-jeg-tage-billeder-af-folk-i-offentligheden


 

Karensmindeskolens bestyrelsesmøder 
Skolebestyrelsens møder fokuseres på drøftelse og dybdegående debat af et tema/emne 
med henblik på etablering af politikker og retningslinjer. Møderne starter med indledende 
enighed om dagsorden, orientering fra Elevrådet og herefter behandling af dagens 
emne/tema. Der afsættes sidst på mødet en ½ time 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 ansvar for fremdrift/proces, deltagere samt deadline, på 
bestyrelsesmødet. 

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. Er souschefen fraværende tager et 
bestyrelsesmedlem referat (dog ikke formand eller skoleleder grundet disses 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.  

 

Mødeplan – skolebestyrelsesmøder skoleåret 2020/2021 & 2021/2022 

Princippet evalueres i slutningen af dette skoleår. Det er allerede bragt i anvendelse ifm. 
projektuge på 8. årg. Der kommer forældre orientering herom. 
 
Et bud på nødundervisning kan på nogle årgange/klasser foregå via. streaming af 
undervisning fra klassen. For at sikre rammerne udsendes der snarest “retningslinjer for brug 
af online undervisning mellem forældre/barn og skole” til underskrift. Dokumentet deles med 
bestyrelsen inden udsendelse. 
 

 20:45 – 20:55 Generel orientering fra ledelse/formand/pædagogisk råd 
 
Referat 
Intet 
 

  

20:55 - 21:00 Afrunding/eventuelt  
 
 
Referat 
ønsker Støvring Gymnasium at opsætte “Parkering forbudt” skilte langs vejen? 
 

 



Dato  Tidspunkt  Emne 

27.08.2020  Kl. 18:30-21:00  Bestyrelsesarbejdet startes op.  Drøftelse af 
høringssvar specialområdet. opfølgende arbejde med 
princip for digitalt univers. 

24.09.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

 Karensmindeskolens udbygning. 

28.10.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

24.11.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

11.01.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

04.03.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

08.04.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

05.05.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

21.06.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

Sommerferie 

26.08.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Opstart 



 

29.09.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

26.10.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

29.11.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

13.01.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Beslutning om valgproces inkl. rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer/markedsføringsstrategi 

23.02.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

22.03.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Valg (afhænger af forvaltningen procesplan) 

09.05.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

20.06.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Konstituering af ny bestyrelsen og afslutning for 
afgørende bestyrelse 

Sommerferie 

26.08.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Opstart og aftaler for det nye år i ny bestyrelse + evt. 
tema 


