
  

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag, 18.04.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: På skolen 
Mødeleder: Mads Rosenkrans 

Deltagere (D), afbud (A), fraværende (F), gæst (G): 
Mads Rosenkrans – Formand ( D ) 
Kristina Duehart-Bertram – Næstformand ( D ) 
Kim Jørgensen – Forældrerepræsentant ( D ) 
Michelle Nørbo Frederiksen – Forældrerepræsentant ( D ) 
Trine Bernhard Flæng – Forældrerepræsentant ( D ) 
Berit Østerberg – Forældrerepræsentant ( F ) 
Mikael Hoffmann – Forældrerepræsentant ( D ) 
Ole Worre – Medarbejderrepræsentant ( D ) 
Anders Raundrup Jensen – Medarbejderrepræsentant ( A ) 
Nikahn Yazdaniar – Elevrepræsentant ( F ) 
Sama Rafie – Elevrepræsentant ( F ) 
Lars Pilmark – Skoleleder ( D ) 
Lene Benedikte Gjøl – Pædagogisk souschef ( A ) 
Peter Lollesgaard – SFO leder ( D ) 
Frank Løth – Klub leder ( A ) 
Thomas Dermund – Pædagogisk afdelingsleder ( A ) 
Hanne Maimann – Administrativ leder ( A ) 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarli-
ge, gæster og er det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklu-
sion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og 
evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1 Velkomst og præsentationsrunde 
(O) 

5 min Intet at bemærke  

2 Valg af mødeleder og referent 
(B) 
 

5 min Mødeleder Mads 
Referent Mikael 

 

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min Gennemgået og godkendt  

4 Gennemgang og godkendelse af 
referat (B) 
Bilag: referat marts 

5 min Marts-referatet blev godkendt  

5 Økonomi (regnskab/budget 
2017) v/ Lars (O/D) 
Bilag: Regnskab og fraværsstati-
stik 

10 min Bestyrelsen udtrykte bekymring for 
Drivhusets økonomi. Det viser sig bud-
gettildelingsmodellen stiller Drivhuset 
med store økonomiske udfordringer, 
som der ikke er mulighed for at rette op 
på.  
 
SFOen ansætter ikke flere nye medar-
bejdere. Budgettet er udfordret af høje 
lønninger pga anciennitet (ældre erfar-
ne medarbejder). 
 
Bestyrelsen blev enige om at forman-
den tager sagen op igen med udvalget 
og at den ny bestyrelsen taget emnet 
op til efteråret. 
 
Eventuelt kontakt til andre skolebesty-
relser for koordinering af indsatsen med 
henvendelsen opad i systemet. Det skal 
endvidere tages op på næste formands-
rådsmøde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formanden 



  

 
 

 
Den store udgift i SFO til ind- og ud-
vendig vedligeholdelse er døre og låger. 

Dagens emner: 
6 Orientering om den ledelses-

mæssige situation på skolen (O) 
v/Lars  

 Orientering om situationen. Lene er 
påbegyndt arbejde igen. 
 

 

7 Orientering om det nye skoleår 
(O) v/Lars 

 Lars orienterede om skoleårets plan-
lægning. 
Fagfordelingen bliver meldt ud på læ-
rermøde i morgen. To ansatte tilbydes 
forflyttelse til en anden skole. 
 

 

8 Ny skolebestyrelse (O) v/Lars  Michelle, Trine, Kristina og Mikael øn-
sker at fortsætte. Der skal snarest fore-
tages en forventningsafstemning med 
hinanden, både skole-
forældrerepræsentanter, samt foræl-
drerepræsentanterne indbyrdes. 
 
Der skal gøres en indsats for at tiltræk-
ke nye kandidater til bestyrelsen, helst 
med forældre fra de ældre årgange. 
 

 

9 Planlægning af Kontaktforæl-
dremøde den 2.5. (B) 

 Lars sender dagsorden ud næste fre-
dag. 
 

Lars 

10 Status på politikker (D/B): 
 Antimobbe 
 Mobil 
 Mad og måltid 

 • Antimobbe 
Skolens personale udfærdiger en anti-
mobbestrategi. 
 
• Mobil 
Den bliver lavet færdig inden sommer-
ferien. 
 
• Mad og måltid  
Efter en drøftelse var der enighed om, 
at Kristina udkastet retter til og sender 
det ud til godkendelse. 
 

Skolens an-
satte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristina 

Indmeldte punkter: 
 Opfølgning på tidligere møder, jf. 

liste (D/B) v/Kim og Mads 
Bilag: Opfølgningsliste 

 Udsat  

11 Evt. kommentar til Udviklingsplan 
for skoler og unge 2019 (D) 

 Planen blev drøftet, og vi har ikke no-
gen kommentarer.  
Lars orienterer Forvaltningen. 

Lars 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 
12 Forældrerepræsentanter (O) 

 
Max 
10 min 

Intet at bemærke.  

13 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Intet at bemærke.  

14 Medarbejdere i skolebestyrelsen, Max 5 Intet at bemærke.  



  

 
 

herunder TR (O) min 
15 Skoleledelsen (O) 

 
Max 
10 min 

Konflikten er udskudt til den 6/5. 
Hvis konflikten kommer, lukker skolen. 
Kun ledelse, tjenestemænd og 1.C vil 
være på skolen. 

 

16 SFO (O) Max 5 
min 

Ole sætter emnet Gårdtoiletter på 
dagsorden til næste medarbejderud-
valgsmøde (MED). 

Ole 

17 Klub (O) Max 5 
min 

Intet at bemærke.  

Afslutning: 
18 Opsummering, hvad er besluttet 

og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 

10 min   

19 Eventuelt (O) 
 

5 min Sommerafslutningsfest for bestyrelsen 
torsdag den 21/6. I festudvalget sidder  
Mads, Kim og Lars. 
 
Lars fylder 60 år den 20/5. Fredag den 
18/5 kl 14 er der reception. 
 

Mads, Kim og 
Lars 

 
Til de næste møder: 

 Brugertilfredshedsundersøgelsen – proces for udarbejdelse af tilbagemelding (B) v/Lars 
 


