
Referat af møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 26. november 2019 
 

Deltagere:  
Forældrerepræsentanter: Claus Ellemose, Ann 
Holm, Hans Martens, Gry Rosenmai, Stine 
Østlund, Lars Rindorf, Tommy Raun  
Medarbejdere: Margit Ipsen, Evy Thorsted  
Ledere: Grethe Juul, Anja Athar  
Elevrepræsentanter: Maria Brogaard 9Y, 
Frederikke Steenbjerg 9V  

 
Afbud: Stine Østlund, Hans Martens 

Suppleanter:  
Forældrerepræsentanter: Lise Bladt Jørgensen, 
Nette Husum, Viben Hvirvelkær Andrés, Michael 
Stæhr, Øzgen Yücel.  
Medarbejder: Martin Ommundsen  

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Godkendt. Punktet fra elevrådet tages op 
ved næste møde. 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 
 
 

Eleverne: 

 Der har været landskonference som 
3 elever fra Grønnevang (udskoling) 
har deltaget i. 

 Der har været drøftelse mellem 
elevrådet og afdelingslederen for 
udskolingen om bl.a. toiletforhold, 
valgfagsdag og forhold vedr. 
cykelparkering. 

 Elevrådene på Jespervej og i Nødebo 
er også godt i gang med 
kontinuerlige møder. 

Personalet  

 er ved at være færdig med 
elevplaner, karaktergivning, 
skolehjemtaler og uddannelses-
parathedsvurdering.  

 Uge 6 bliver forberedt i denne tid. 
Formandskabet: 

 Orientering om dialogmødet d. 28. 
oktober 

Ledelsen: 

 Økonomi. Møbler til et par klasser til 
Jespervej og Nødebo kommer snart. 
Der bliver ligeledes en forbedring af 
udeområdet i Nødebo. 



 Personale. Der er blevet ansat nye 
lærere i både almen og KCG.  

 Økonomioverblik. Der er balance på 
de fleste områder, dog et underskud 
vedr. specialundervisning. 

 Der er bevilget en ekstra lederstilling 
til KCG fra 1. februar. Der er 
ansættelsessamtaler i december. 

 Der vil efter jul være en ny mulighed 
for at søge forkortet skoledag for 
mellemtrin og udskoling.  Der er i 
mødet opbakning til en fornyet 
ansøgning. 

3. Kontaktforældre ved Stine 
 

 

Udsættes til februar 

4. Branding 
 

 

Punktet tages op, når der er anledning til 
det. 

5. Uge 6 
 

 

Planlægningen er i gang. Der kommer et 
fælles oplæg for alle forældre, personale og 
de elever fra 8. og 9. kl. tirsdag d. 4. februar 
kl. 17 - 19  evt. forældrebetaling.  

6. Elevfravær og ny bekendtgørelse 
 

 

Undervisningsministeriet har i samarbejde 
med lov om social service præciseret regler 
for, hvordan skoler skal indberette ulovligt 
elevfravær på 15% til kommunalbestyrel-
sen.   
Bekendtgørelsen har til hensigt at fremme, 
at flere unge får mindre ulovligt fravær i 
skolen og dermed har større chance for at 
komme gennem afgangsprøver i 
folkeskolen og derefter videre i en 
ungdomsuddannelse, som eleven ikke 
dropper ud af.  
Princippet for fritagelse kan tages op i 
denne forbindelse.  

7. Eventuelt 
 

 

Intet.  

Referent Grethe Juul 


