
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 26. april 2022 kl. 16:30-18:30  
Sted:  Ø 
 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Claus 
Ellemose, Ann Holm, Hans Martens, 
Stine Østlund, Tommy Raun, Michael 
Stæhr 
Medarbejdere: Margit Ipsen,  
Bo Fabricius 
Ledere: Anja Athar, Mette Schmidt 
Elevrepræsentanter:  
Derrick Wao 8V 
Hugo Klockars-Jensen 8V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke til stede: Michael Stæhr, Derrick Wao 8V, Hugo 
Klockars-Jensen 8V 
 

Suppleanter: 
Forældrerepræsentanter: Lise Bladt 
Jørgensen, Nette Husum, Michael 
Stæhr 
Medarbejder:  
Marc Zangenberg 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 

Ledelsen: 
Vi glæder os over at vi kan en masse ting igen, fx Forårs-
koncert 28/4. 
Ret højt elevfravær pt, måske et efterslæb fra Corona, 
men et fokuspunkt. 
Flere byggeprojekter: 

 Ventilationsprojekt i Nødebo, som har stået på si-
den oktober 2021. Pga nogle forsinkelser af leve-
ring mm, er det færdige i maj 2022. 

 Udlån af lokaler til Skolen Ved Skoven, som har 
haft en vandskade i juleferien. Dette skulle have 
været afsluttet til påske, nu er ny dato sommerfe-
rien. 

 Der er fundet penge til nye toiletter til eleverne til 
et hus i indskolingen. 

 Vi afventer fortsat straksudbedringer på Jesper-
vej, utålmodighed blandt medarbejderne, der har 
ventet siden august 2020 og gået i det fourenede 
miljø endnu længere. 
 

Legepladsen på Jespervej er ved at være færdig, dette er 
rigtig dejligt. 
Der dannes fire 0. klasser, 1 i Nødebo og 3 på Jespervej. 



Der er en proces i gang med ansættelse af ny afdelingsle-
der. 
  
Personale: 
Indskoling: Mindre konfliktniveau i pauser på Jespervej 
pga ny legeplads, og at alle nu må lege overalt efter co-
rona. 
Børnene glæder sig til forårskoncerten, som flere aldrig 
har oplevet 
Udskoling: 
Kan godt fornemme mistrivsel blandt de unge, Bo er 
rundt til forældremøder. Sidste skoledag for 9. klasser 
20/5 er der lagt en plan for.  Vi skal holde dem på skolen 
til kl 14, da ”Posen” er lukket. 
 
Formand: 
Det kommende skolebestyrelsesvalg fylder, selvstændigt 
punkt 
 
 

3. Budget 
 

Status: 
Pres på KCG med mange elever, vi har sat et loft på 100 
elever, økonomien ser fin ud. 
Huset, ser fint ud, der er ved at blive ansat en medarbej-
der, da en sagde op pga ønske om job tættere på bopæl. 
Balance på specialundervisningen, men pt er der mange 
skolestartere, der skal visiteres. 
HFO venter på nogle budget-udmeldinger, så pt 
Almen, kommer ud i balance. 

4. Princip Mobilpolitik 
 

Input:  
Forslag om udskiftning af ordet ”indsamles” til ”indleve-
ring. 
Ønske om at det går fra 0.-5. klasse. 
Udfordring med betaling i kantinen, hvis 6. klasse ikke 
kan have deres mobil. 
Princippet sættes på MED d. 10/6 og herefter færdiggø-
rer Claus og Anja princippet, så det ligger klar til skole-
start 2022 

5. Princip Trafikpolitik 
 

Godkendt og sendes til MED 10/6. 
Forslag om at trafikpolitik og trafik generelt nævnes på 
forældremøder i august i 0.-1.-2. klasser 

6. Princip sociale arrangementer 
 

Forslag om at lave et generelt princip, og så lægge fx Blå 
mandag som et bilag. Indskrive et eksempel på et arran-
gement. 
Godkendt og sendes i MED 10/6 

7. Skolebestyrelsesvalg 
 

11 kandidater pt. og 1 kandidat til suppleant. 
Det er ikke muligt at afholde et elektronisk valg. 
Den 3. maj kan man ikke længere opstille, herefter ud-
sendes de opstillede kandidater på et fælles materiale på  
Aula, dette oversættes til flere sprog. 
Valgperioden er fra 13-23. maj, der kan stemmes på de 
tre matrikler i kontortiden. 



Det undersøges om valget kan afholdes d. 1/6, hvor der 
er valg alligevel. 

7. Eventuelt 
 
 

Claus, Stine, Hans, Anja, Mette, Tommy deltager i BFUdia-
logmødet d. 10/5. 

 
Referent: Mette Schmidt 


