
SKOLEBESTYRELSEN  
SB møde onsdag den 29/5 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet   
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Kim Tilsted Nielsen, Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette Harder,  
 
Afbud: Patrick, Helene, Lisbeth 
Gæster:  
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 
 
Pkt: 

85. Godkendelse af referat (17.30-17.40 10 min) Godkendt 

 

 

85. Budget 2018 (17.40-17.50 10 min) 

 Status CHK gennemgik et økonomisk overblik for både SFO og skole. For 
nuværende ser begge fornuftige ud, og begge ser ud til at komme ud af 2018 med 
et lille overskud – men meget kan ske endnu. 

Vi regner på en pris på hvad det vil koste at flytte SFOklubben( Køkken) til 
nuværende musiklokaler.  

Budget for kommende kalenderår på novembermødet  

               

 

86. Evaluering i AKT. (17.50- 18.10 – 20 min)  Ved et tidligere møder i bestyrelsen blev der 
spurgt ind til evaluering af de AKT-indsatser skolen har. AKT-teamet har derfor 
udarbejdet en beskrivelse af evalueringsarbejdet/en evaluering. Udsat fra sidste møde. 
Det forventes at alle har læst bilaget.  Drøftelse.   Karsten gennemgik oplægget. 

Pointer fra gennemgangen; Co-teaching og vejledning er metoden fremadrettet. 

Relationer og læringsmiljøer er vigtige parametre for klassetrivsel. 4 gange årligt 

vurderes bekymringsark, indsatser her minimum 3 mdr. AKT tilbyder ”Åbendør-indsats” 

fremadrettet. 

AKT er hele tiden i proces, aldrig statisk fordi indsatserne tilpasses det behov, der er.  

Efter gennemgang og debat efterlyser SB rammer og metoder for AKT skolen/AKT 

vender tilbage efter sommerferien med dette. (Efter mødet: Mette har tilbud at uddybe 

ønsket, sådan, at der ikke er tvivl hvad ønsket omfatter) 

 

 

 

 



87. Evaluering af dialogmødet med borgmesteren d. 14/5. (18.10- 18.25 – 15 min)   

Et fint og godt møde, god dialog. Emner for mødet var skolens fysiske rammer og det 
nye værdisæt. 

 
 

88.  Mulighedskataloget 2019 (18.25- 18.30 – 5 min) Nedsættelse af arbejdsgruppe, der 
fremsender ønsker. 

Her fokuserer vi på SBs 3 scenarier for fremtidens læringsmiljø på Egholmskolen. Bidrag 
til mulighedskataloget skrives af Mette, Charlotte K og Louise. 

 

 

89. Værdigrundlaget (18.30- 18.40 – 10 min) -  Vi arbejder hen imod en kultur hvor 
værdierne udleves naturligt, derfor skal der arbejdes kontinuerligt med værdigrundlaget i 
lang tid fremover. Udspil fra arbejdsgruppe v/Charlotte L.  

Ros til ”Vi hilser” kampagnen. Charlotte L har været i dialog med elevrådet, om hvordan 
de kunne forestille sig at der arbejdes med værdierne, men de har endnu ikke haft emnet 
på dagsordenen. ”Vi passer på vores skole” kunne være en indsats efter sommerferien, 
med fokus på orden og oprydning. Elevrådet ønskes med ind over planlægningen. 

 

 

90. Henvendelse fra forælder vedrørende høretelefoner (18.40- 18.45 – 5 min). 
Forælderen stiller sig undrende over at hendes søn er blevet bedt om selv at tage 
høretelefoner med i skole. Drøftelse 

SB beslutning: Det forventes at elever har HT med hjemmefra. SB erfarer i øvrigt at i 
nogle klasser har klassekassen indkøbt et mindre antal HT . 

 

91. Det koordinerende forældreråd (18.45- 19.00 – 15 min)  – planlægning af indhold til 
den 20/6 

De øvrige Syd bestyrelser er inviteret til næste SB møde, emnet for mødet er 
”værdibrobygning” – hvilke handlinger kan underbygge vores værdier? CHK undersøger 
hvor mange der deltager fra de øvrige inst. 

 

 

92. Princip for klasseråd. (19.00- 19.20 – 20 min) På baggrund af tidligere input fra SB har 
Mette og Louise arbejdet videre kommer med et forslag til godkendelse. Herefter sendes 
forslaget ud til personalet til kommentarer. Når princippet er på plads udarbejdes en 
strategi for hvordan SB samarbejder med kontaktforældre. 

Udkast gennemgået og rettet til, herefter bringes det til kommentarer i personalegruppen. 
Endelig godkendelse på SB efter sommerferien 

 

93. Antimobbestrategi (19.20-19.40 – 20 min) 

Præsentation af det videre arbejde og godkendelse. 

Værktøjet er prøvekørt i igangsætningen, og vi kan her se at der er nogle formuleringer 

der skal ændres, bl.a fordi vi i dag har et andet syn på mobning end det værktøjet 

indikerer. Vi venter med det endelige flueben til det er afprøvet i praksis, opfølgning i 

august.  

 



 

 

94. Mødeplan 2018/19 . (19.40-19.41 – 1 min)  Godkendelse. Send kommentarer på mail 
inden, så vi ikke bruger tid på koordinering.  

Forslag: 

 
 

95. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse, medlemmer, øvrige og formand (19.41- 
19.45 - 4 min)  

Tiden var knap, så punktet udgik. Hvis man havde meddelelser, aftaltes det at de blev 
sendt ud på mail. I skrivende stund ingen meddelelser modtaget. 

 

96. Punkter til kommende møder:  

 Indhold og formål for SFO klubben. Udsat til efter sommerferien 

 Temadag for den nye SB(afholdes i september) 

 Digitale medier – progressionsplan 

 Antimobbestrategi 

 Princip for klasseråd 

 ”Værdigrundslagsplan” 

 

 

97. Evt.   

Dialogmøde ang 16B, vi afventer invitation. 

Der er kommet en henvendelse vedr. børnefødselsdage og afholdelse deraf. 
Henvendelsen bliver behandlet ved de kommende møder 

Sidste skoledag; vagter på aften inden, for at undgå uheldige bannere og opførelse 

Elevrygning observeret bag skur på skolen. 

 

 

98. Lukket dagsorden  

 

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks; Blev ikke nået 

Kommende møder: 

20/6 - kl 17.30 SB 

Mødet slut kl 2008 

Ref Sussie 


