
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde mandag den 4/3 2019 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, Helene 
Robetje, Lisbeth Jørgensen(sup), Hakan Atalay(sup)  
 
Afbud: Charlotte K, Hakan, Louise, eleverne 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

52. Godkendelse af referat (1730-1735 - 5 min) Godkendt 
 

      
 

53. Princip om klassedannelse. (1735-1805 - 20 min) To medlemmer har arbejdet med et 
udkast. Drøftelse og beslutning. Bilag. Karsten og Sussie orienterede. Skolebestyrelsen 
kommenterede, enkelte rettelser blev tilføjet og afsnittet om arbejdsgange udgik. Herefter 
er princippet godkendt. Desuden debat om hvordan det kommunikeres ud til kommende 
forældre hvordan vi på Egholmskolen danner klasser i samarbejde med daginst 
personale. Konklusion; Karsten og Sussie kontakter institutionerne og beder dem om at 
kommunikere ud til deres forældre (er kommunikeret til institutionerne af Charlotte K 
tidligere) om ”Min skole-dag”” (16. marts) og principper for klassedannelse 
 

54. Hvor vil ledelsen vil hen med teamsamarbejdet? (1805-1825 - 20 min) Ledelsen 
præsenterer tankerne. Udsættes til næste møde 

 

55. Planlægning af møder med klasseråd (1825-1855 - 30 min) Planlægning af indhold, 
datoer og valg af tovholdere.    Skolebestyrelsen inviterer til temamøde. 2 medlemmer 
kommer med bud på emner for dialogmøde med forældreråd og andre interesserede, 
kommunikation er et bud. FR spørges evt om forslag til emner. 

 

 
56. Skolemøbler? Vi går rundt på skolen for at se på skolemøbler (1855-1925 - 30 min)   

Overordnet drøftelse og evt. beslutning. Udsættes til næste møde                                
 

 



57. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (nyt om "mad-ordningen"), medlemmer, 

øvrige, og formand. (1925 – 1935 – 10 min)  

 Personale: Alle ansatte på kursus i Office 365. medarb har på dette kursus hørt at 
der er indkøbt nye personale-pcere, som kan kører programmet, hvilket de 
nuværende ikke kan. Det vides endnu ikke hvornår man får de nye pc-ere. 

 Positive tilbagemeldinger om vores tværfaglige møder. Her kan personale få 
sparing og feedback fra psykolog, talepædagog, AKT m fl 

 Ledelsen: Rammeforsøg for folkeskolen – Frihedsforsøg udsendt til skolerne. 
Svarfrist er den 10/5. Charlotte L videresender dokumentet til skolebestyrelsen, 
Mette taler med Charlotte K om dette giver anledning til ekstraordinært møde. 

 Der arbejdes i udskolingsnetværket om valgfag. Der tales om at opsige aftalen 
med Ungdomsskolen og hjemtage valgfagene. Projektorienterede forløb er et 
stort ønske frem for 2 timers valgfag hver uge. 

 Medlemmerne: Skolebestyrelsen finder dato forslag til dialogmøde med 
borgmesteren. 

 En ”lussekampagne” forslås 

 Mette og Charlotte K mødes ½ time i ny og næ og drøfter forskellige emner, og 
hvad der evt skal med på næstkommende møder. 

 I forbindelse med den landsdækkende ”saml skrald dag” påtænker skolen noget 
lignende, forslag om evt at invitere forældre med over. 

 
 
 

58. Evt. (1935 - 1940 – 5 min) Skolebestyrelsen ønsker SB at få oplyst tallene på 
skolestarternes til-og fravalg af Egholmskolen, de sidste 3 år. Altså hvor mange børn hører 
til Egholm, men søger andre skoler?  
     
 

59. Punkter til kommende møder:  
 
• Princip – USU 
• Trafikpolitik (april) 
• Teamarbejdet på skolen(april)/Princip om teamdannelse og fagfordeling 
• Tilbagemelding fra dagtilbud omkring Det Koordinerende Forældreråd 
 
 
 

60. Lukket dagsorden (1940 - 1945 – 5 min) 
 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl. 1922 

 
Kommende møder 
SB: 10/4, 23/5, 18/6 
 
 
 
Ref Sussie 
 


