
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 4. oktober 2022 kl. 17:00-19:00 
Sted:  Ø 
 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter:  
Anders Bak Knudsen, Camilla Bang, 
Camilla Deiborg, Ida Bailey, Lisbeth 
Steffensen, Søren P. Østergaard, 
Thomas Tingleff 
Medarbejdere: Margit Ipsen,  
Thomas Baark 
Ledere: Anja Athar, Mette Schmidt 
Elevrepræsentanter:  
Derrick Wao, Hugo Klockars-Jensen 

Fraværende: 
Derrick Wao, Hugo Klockar-Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppleanter: 
Forældrerepræsentanter:  
Dilek Kucukklose, Karina Hjort Johan-
sen, Stefan Madsen, Stine Østlund 
Medarbejder:  
Marc Zangenberg 
 

 

Dagsorden: 
 

 

0. Valg af referent Vibeke fortsætter som referent. Bestyrelsen skriver selv 
eventuelle uddybninger af arbejdsområder – dette gøres 
løbende. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt. 

2. Forslag til mødekalender 10/10 kl. 17-19 Dialogmøde BFU Hanebjerg Skole 
7/11 kl. 17-19 SB-møde Nødebo 
22/11 kl. Introduktionsarr. Royal Stage 
24/1 kl. 17-19 SB-møde Jespervej 
30/3 kl. 17-19 SB-møde Østervang 
6/6 kl. 17-19  SB-møde Østervang 
 
Mødedatoer vedtaget. 

3. Orientering vedrørende ombyg-
ning afdeling Nødebo Skole og 
afdeling Jespervej: 
Søren orienterer om, hvad der er 
sket siden sidst. Anja orienterer 
om beslutninger fra budgetfor-
handlingerne, der finder sted 10. 
og 11. september 

Nødebo: 
Helhedsplan for skole og idræt er udarbejdet af lokalrå-
det i Nødebo. 
Jespervej: 
3 medlemmer af Børn, Familie og Ungeudvalget (BFU) har 
været på rundvisning på Afd.Jespervej. Orientering fra 
budgetforhandlingerne: BFU arbejder hen imod en ny 
skole. Pengene til ny skole afsættes først i næste kommu-
nalbestyrelsesperiode i 2026. 
 
 



4. Arbejdsform i bestyrelsen: 
Søren forelægger forslag om akti-
ons- og erindringsliste. 

Brug af aktions- og erindringsliste blev vedtaget. Vedhæf-
tet. 
 
 
 
 
 

5. Skolens principper:  

På dette og det kommende 

møde gennemgår vi skolebesty-

relsens principper. Formålet er 

en gennemgang, hvor vi ser på 

om der er nogle af principperne 

vi ønsker at arbejde videre med. 

På dette møde ser vi på føl-

gende principper: Vedr. Budget, 

vedr. elevers fritagelse fra un-

dervisning, vedr. skole-hjem-

samarbejdet, vedr. lejrskoler. 

Inden mødet læses principperne 

på dette link: https://gronne-

vangskole.aula.dk/skolebestyrel-

sen 

 
 

Principper for budget: 
Det er ikke et krav, at der skal være princip for budget, 
men det ønskes i bestyrelsen, at princippet bliver revide-
ret. Anja og Søren fremlægger forslag ved mødet den 
24/1-23. 
Principper for Skole-hjem-samarbejdet: 
Tilrettes. Camilla og Anja fremlægger forslag ved mødet 
den 24/1. 
Principper for afholdelse af lejrskoler: 
Revideres af Anja, der fremlægger ved mødet den 7/11. 
Principper for elevers fritagelse fra undervisning: 
Revideres i forhold til gældende lovgivning. Udvalg: Ida, 
Thomas T., Camilla B. Fremudlægger udkast ved mødet 
den 7/11. Anja og Søren fremlægger endeligt udkast ved 
mødet den 24/1. 

6. Vision:  

Til sidste møde var der forslag 

om, at der udarbejdes en vision. 

Her tager vi stilling til punktet 

og laver aftaler om, hvordan vi i 

så tilfælde arbejder videre her. 

Søren indleder punktet 
 

Søren gennemgik forslag til skolens vision. Der blev ned-
sat en arbejdsgruppe (Thomas B, Anders og Søren), der 
arbejder videre med forslaget og fremlægger udkast ved 
møde den 7/11. 
 
 
 

7. Økonomi:  

Orientering og forslag til anven-

delse af eventuelt mindrefor-

brug. Anja indleder punktet. 

 

 

 

Mindreforbrug bliver f.eks. udløst af ubesatte stillinger og 
stram økonomistyring. 
Forslag til anvendelse: 
*IT 
*Bøger 
*Materiale 
*Udeområder 
 

8. Henvendelse vedr. tilrette-

læggelse af forældremøder:  

Dette punkt er todelt, da det 

både drejer sig om den konkrete 

placering af forældremøder og 

så indeholder en drøftelse af, 

hvad der behandles på skolebe-

styrelsesmøder. Anja indleder 

punktet. 

 

Forældre med søskende i andre klasser kan komme til at 
opleve sammenfald ifm forældremøder. 
Med 41 klasser er det ikke muligt at planlægge forældre-
møder datomæssigt, så de ikke lapper over hinanden 
uden det går ud over lærernes andre opgaver og arbejds-
tid. I Nødebo vil møderne fremadrettet blive lagt forskudt 
på samme dag ligesom på Østervang. Dette pga lodret 
klassestruktur. 
 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Forældrehenvendelse om dekoration af vægge i HFO’en 
på afd. Jespervej: Skolebestyrelsen opfordrer til at kon-
takte leder af HFO’en med henblik på indkøb af maling, 
som kun må være hvid. 
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 Vi afventer en udmelding fra kommunen vedrørende 
sænkning af temperaturen til 19 grader i kommunale byg-
ninger. 
 
 
 

 


