
SKOLEBESTYRELSEN  
SB møde onsdag den 4/4 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet   
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, , Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Helene Robetje, Lisbeth Jørgensen, Kim Tilsted Nielsen, elevrepræsentant 
Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette Harder, Nicklas 
 
Afbud:, CK kom ca. 18.10 pga møde i skolebørneudvalget 
Gæster:  
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 
 
Pkt: 

66. Godkendelse af referat (17.30-17.40 10 min). Referater fra sidste møde og 
ekstraordinært møde godkendt 

 

 

67. Værdigrundlaget. Evaluering af 21/3. ( 17.40-17.50 – 10 min)  - Evaluering af 21/3 samt 
drøftelse af opfølgning. Maj-måned er planlagt til at være ”hilsemåned”. Generelt en 
meget positiv oplevelse for både elever, forældre og ansatte. En lang dag, der osede af 
god energi. Rigtig godt at man kan se spor i form af plakater, billeder mm fra dagen rundt 
omkring på hele skolen.      

Et lignende arrangement fremover bør dog kun være af en times varighed, og gæster bør 
præsenteres for et program/ en oversigt over div workshops, tider mm, så man ved hvad 
man kan besøge og hvornår 

Majmåned bliver ”hilse på måned”. 

Vi skal arbejde hen imod en kultur hvor værdierne udleves naturligt, derfor skal der 
arbejdes kontinuerligt med værdigrundlaget i lang tid fremover. Der kom en del input til 
hvordan, dette tager Charlotte L med sig i den nedsatte gruppe, som kommer med et 
udspil på næstkommende SB møde. 

 

68. Skolebestyrelsesvalg. (17.50-18.00 – 10 minutter). Status. Foreløbig en forældre der 
har ønsket at opstille. Vigtigt for de siddende medlemmer at melde deres kandidatur til 
Charlotte K  , hvis man ønsker at genopstille  

 

 

69. Revidering af principper: (18.00-18.30 – 30 min) 

Vigtigt at vi husker at kæde principperne sammen med værdierne…  

a. Princip for klasseråd(Mette sender forslag ud). Nuværende princip svarer ikke til 
virkeligheden. Mette foreslår en udgave hvor forældrene gøres til et aktiv for 
klassen. Dette sendes til høring i medarbejdergruppen. Princippet foreslås kortere 



og ledsages af en vejledning. På baggrund af input fra SB arbejder Mette og 
Louise videre og vender tilbage til godkendelse på næstkommende SB møde. 
Herefter sendes det ud personalet til kommentarer. Når princippet er på plads 
udarbejdes en strategi for hvordan SB samarbejder med kontaktforældre. 

 

b. Princip om mobiltelefon – Endelig godkendelse. Bilag. Godkendt og er nu klar til 
implementering. Princippet tænkes ind under værdierne ” På vores skole passer vi 
på hinanden” og ” På vores skole lærer alle at lære”. Princippet lægges nu på Intra 
opslagstavle for både personale og forældre.. 

 

70. Antimobbestrategi – (18.30-19.00 – 30 minutter) Drøftelse af formål i loven – 
sammenhæng med værdier, form og ansvar for oplæg til næste møde. 
Antimobbestrategi skal på sigt kendes af alle på skolen. Strategien skal læne sig op af 
Egholmskolens nye værdisæt. Skal være klar inden sommerferien. Charlotte L bærer 
input videre til udvalget. Konkret udspil præsenteres på mødet. Charlotte L gennemgik 
materialet. Positiv feedback, input om bla forebyggende arbejde, opsporing og ideer til 
mobbeundersøgelse. Charlotte ser på det igen og bringer det ændrede forslag med på 
næste SB møde 

 

71. Planlægning af indhold/dagsorden til dialogmødet med borgmesteren d. 26/4. 
(19.00-19.20 – 20 min) De fysiske rammer for en fuld firesporet folkeskole, hvad skal der 
til for at Egholmskolen opfylder de krav. Dette emne tages op med forvaltningen på 
møde den 16. april kl 7 på baggrund af dette møde udarbejdes en dagsorden til møde 
med borgmester og udvalgsformand af Mette og Charlotte K. 

 

72. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse, medlemmer, øvrige og formand (19.20- 
19.30 - 10 min) Charlotte K på vegne af elever: Træls at græsset ikke kan benyttes (det 
er lukket ned til sidst i april (pga en meget våd vinterperiode). 7-8 klasserne kommer 
fremadrettet til at kunne benytte Juniorklubben i spisepausen et par gange om ugen, 
gældende fra uge 15. Boldbur er tiltænkt udskolingsbrug.                                                                
Personalet: Nye ringetider fra mandag i uge 14, APV undersøgelsen fortsætter på møde 
torsdag i denne uge, konflikt varslet fylder stadig meget.                                                                
Medlemmerne: en forældrehenvendelse ang hjemmemedbragt headset til undervisning 
ked I pads, kommer på som punkt på næste SB møde.                                                                 
CHK orienterede om forvaltningssvar ang §16B ansøgningen                                                       

 

73. Punkter til kommende møder:  

 Indhold og formål for SFO klubben. Udsat til efter sommerferien 

 Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold til den 20/6 

 Digitale medier – progressionsplan – på mødet d 29/5 

 Ressourcecenteret – mål og opfølgning (Kim) 

 Overordnet drøftelse - det kommende skoleår 

 Skolens planlægning af skoleåret 2018/19 

 Temadag for den nye SB(afholdes i september) 

 Værdigrundlaget 

 Antimobbestrategien 

 

 

 



74. Evt.  (10 min) 

Hvor mange særligt udfordrede børn er der her på skolen? Svært at svar konkret på, der 
er børn med særlige timer tildelt udefra, børn med timer vi har fundet i vores eget system, 
børn der er i ressource team regi og børn der er i Pitten. Ifølge værdigrundlaget er 
Egholmskolen en skole med plads til alle. Politikkerne lovede ved et tidligere møde at 
komme med en inklusionstrategi. 

 

Elevrådet ønsker en fast mødeplan for deres møde 

Mette ønskede at vide hvem der deltager i mødet d 16/4 

 

Indkørsel forbudt-skilt ønskes ved stationssiden 

 

 

75. Lukket dagsorden (5 min) 

 

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks 

Kommende møder: 

16/4 – kl 7 møde med forvaltning 

24/4 – kl 8.30 borgmesterbesøg Egholm – Mette Harder deltager 

26/4 – kl 16.30-18 Dialogmøde med borgmester, borgmesterkontoret  

26/4 – kl. 18.30-19.30 Møde mellem alle kandidater til den nye SB 

3/5 - kl 17.30 SB 

29/5 - kl 17.30 SB 

20/6 - kl 17.30 SB 

 

Kodeks – gennemgået.  

Møde slut kl 20.08 

 

Ref Sussie 


