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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

29-08-2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 4 
Starttidspunkt kl. 

17.30 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Safet Bralic, Jeppe Buk, 
Senada Mehic, Morten Pelch, Mette Andersen (medarb. supleant), June Munck Jakobsen,  Susanne Fjeld-
gaard Kristensen, Birgitte Lodberg og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Kim Sørensen 
 

Dato 

30-08-2018 
Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1254 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

 Elevråd – udsat til næste møde 

1255 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne  
Bordet rundt – Den skriftlige introduktionen bliver sat op på senere. Medlemmerne 
sender deres beskrivelse til Lone inden næste møde. 

1256 Introduktion til bestyrelsens dokumenter 
Skolens hjemmeside blev kort introduceret. 
Skole og forældre har en hjemmeside, hvor man kan få svar på mange spørgsmål 
omkring bestyrelsen. De forældrevalgte er registreret ved Skole og forældre og vil 
nogle gange i løbet af året få tilsendt bladet ”Skolebørn”. Bladet ligger elektronisk 
på hjemmesiden og lægges også ud som link på forældreintra. 

1257 Kontaktforældre 
Til hver årgang knyttes et bestyrelsesmedlem (kontaktforælder), som inviteres med 
til forældremøderne. Liste over kontaktforældrene blev udleveret ved mødet. 
Første forældremøde skal i alle klasser være afholdt inden efterårsferien. 
På forældremøderne får man meget information. Hvis man undrer sig, eller hvis man 
får oplysninger, som man synes ledelsen bør vide, er man altid velkommen til at 
henvende sig. 

1258 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
I bestyrelsen må vi ikke tale om enkeltsager – hverken om elever eller personale. 
Hvis et bestyrelsesmedlem bliver kontaktet af en forældre vedr. et problem, skal vi 
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altid opfordre til, at de først taler med klassens lærere/pædagoger og så først derefter 
med ledelsen, hvis de ikke oplever en effekt.  
Vigtigt at fortælle den gode historie. Der kan florere historier, som ikke nødvendig-
vis er rigtige.  
Skolen har en Facebook profil – følg gerne.  
Næste møde er 3. oktober. Den 5. oktober er lærernes dag. Den tidligere bestyrelse 
har fejret den ved at købe æbler og pynte op i personalerummet. Senada, Jeppe, Ma-
lene, Alida og Safet melder sig. Senada er tovholder. 
Senada: Ønsker at få sat madordning på dagsordenen. Der er ikke enighed om, der 
skal være en madordning. 
Vi har en stor tilgang af elever fra Vejle Privatskole. 

1259 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
Vi søger ny viceleder – Anders er blevet skoleleder i Hedensted kommune.  
Stillingen er slået op i en måned. Der bliver 2 samtalerunder med test imellem. Før-
ste samtale: 1.10.2018. Anden samtale: 24.10.18 begge dage fra kl. 12.00. Der skal 
et bestyrelsesmedlem med til samtalen.  
Susanne ønsker løbende at tale med ansøgerne. HR afdelingen er os behjælpelig med 
test og udvælgelsen.  
Skolens øvrige ledere har fordelt Anders opgaver imellem sig.  
Indsatsområder i det kommende skoleår: Dansk og matematik. Vi arbejder med 
sprog ind i alle fag.  
Vi har afholdt et 3 dages pædagogisk kursus, bla. om at være forud for konflikter.  
Personalet skal introduceres for kollegial supervision, for at kunne få sparring om, 
hvad der kan være udfordrende i dagligdagen. Der er et tæt teamsamarbejde – det er 
en styrkelse af dette.  
Regeringen har iværksat sprogvurderinger – såkaldte stopprøver. Vi er med som for-
søg, så vi kan være med til at påvirke.  
Vi afventer, om vi får tildelt ekstra penge p.g.a. fagligt løft i sidste skoleår.  
Vi har fået positiv tilbagemelding fra undervisningsministeriet om, hvordan vi har 
griber løftet an. 
Vi har skruet ned for innovationen, men har meget fokus på fab-lab. Måske skal det 
fremgå af skolens hjemmeside, at der er andet, der er mere fokus på pt. 
Vi har fået en opsigelse fra en udskolingslærer 
 
b/ Formanden  
c/ MED-udvalg 
har behandlet stillingsopslag 
d/ Personale/elever  
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e/ LC/Profilskole 
Der skal laves et oplæg om, hvordan vores læringscenter fungere 
 

 
 

 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Konstitueringen ved næste møde    
Madordning  Oktober Senada Åben 
Elevtal    
Info om læringscentret Oktober   
Protokol    
    
    
    

 


