
 
 

 
Skolebestyrelsesmøde, mandag den 1. april 2019 kl. 17.00-19.30 

Tilstede: Kenneth Rosenkilde Vindum, formand 

Inge Qvortrup 

Betina Schneider Lindegren 

Dorte Damgaard 

Dorthe Knudsen 

Peter Chapion Vejlgård 

Susie Søndergaard 

Elevrådsrepræsentanter 

Cecilie Vestergaard Andersen 

Eddie Skovbo 

Medarbejderrepræsentanter 

Anne-Katrine Dilling (AK) 

Jette Klitgaard Mølbæk (JM) 

Ledelsesrepræsentanter 

Grethe Mortensen (GM) 

Søren Rasmussen (SR) 

Majken Blendstrup (MB) 

Afbud:  

Fraværende: Peter C Vejlgård, Jette Mølbæk 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Besøg af elevrådet 
Cecilie 9.b, Cecilie 9.a, Magnus 9.a, Eddie 8.b, Malene 7.a, Frederikke 7.b, Mascha 7.c, Nicoline 7.c, 
Amalie 5.a, Camilla 5.a, Clara 5. b, Rasmus 4.a Lærke 4.a, Theodor 4.b, Lea 4.c, Alexandra 5.b. 
Eleverne lavede en rundvisning for Bestyrelsesmedlemmerne på skolen. Der var bl.a. besøg i fysik, 
billedkunst og skolekøkkenet. Eleverne fortalte, at lærerne er gode og der er et godt fællesskab. Der er 
et ønske om udendørs faciliteter f.eks. flere gynger.   
Der var en drøftelse om udluftningsmulighederne i klasselokalerne i udskolingen. 

4. Handleplan vedr. FTU (forældretilfredsundersøgelse) – bilag: Trinopdelt analyse af 
FTU 
GM har forespurgt på skolebestyrelsens vegne, om der er mulighed for, at dele svarerne omkring 
lektiemængden afdelingsvis. Dette vil være bekosteligt. Der er enighed om, at det er naturligt med en 
del lektier i udskolingen.            
Det blev besluttet, at bede afdelingerne om at drøfte emnet: 
GM orienterede om handleplan: 
a) Forebyggelse af mobning bl.a. i samarbejde med familieklassen på Oest Mølleskolen. Trivsels 

indsats. De 7 kompetencer. Fri for mobberi i indskolingen. Trivselsdag. Der arbejdes med skolens 
værdier. 

b) Ro og orden: Indsatser med dukse i klasser, den enkeltes ansvar for orden. Udnyttelse af 
birummene.   

c) Indsats med særlige tilbud indenfor undervisning både til de dygtige og de svage. 
 

5. Høringssvar vedr. organisering af specialundervisningen – bilag: Høringsbrev 

Drøftelse af punktet. 
GM udarbejder et udkast, der sendes til kommentarer. 

6. Høringssvar vedr. struktur for den kommunale tandpleje – bilag: Høringsbrev 

Der laves udkast til høringssvar med bekymring om for meget transport og for meget spildtid. Det er 
et stort ønske at bevare tandklinikken på Blicherskolen. 

7. Princip for arbejdsfordeling og skemalægning – bilag  



 
 

GM gennemgik principperne for skoleårets planlægning. Princippet blev godkendt. 
 

8. Timefordelingsplan 
SR gennemgik timefordelingsplanen. Timefordelingsplanen blev godkendt. 

9. Ansøgning om afkortelse af skoledagen 
Der er lavet et forslag om at forkortelse skoledagen med 2 lektioner 4, 5, 6, 8, og 9. 3 lektioner for 7. 
klasse. Der skal laves en ansøgning for hver klasse. 

10. Økonomi 
Udsættes til næste gang 

11. Omkonstituering 
                       Kenneth vil gerne træde tilbage som formand. Punktet tages op på næste møde. 

12. Nyt fra  

- Skolen 

- Skolen er fri for rotter. Det har været omfattende. 
- Der har været store læsedag d. 29.03. Det var en stor succes – en flot dag. 
- Der beregnes lige nu på ressource tildelingen for næste år på alle skoler. 

- SFO 

- Førskolen er kommet godt i gang. 

13. Eventuelt 

                        Intet. 

 


