
 
 

 
Skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 28. maj 2019 kl. 17.00-19.00 

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 

Jette Klitgaard Mølbæk 

Ledelsesrepræsentanter 

Grethe Mortensen 

Søren Rasmussen 

Majken Blendstrup 

Afbud: Susie Søndergaard 

Fraværende: Elevrådsrepræsentanter 
Cecilie Vestergaard Andersen 
Eddie Skovbo 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. AULA 
Den 20. juni afholdes der dialogmøde for forældre. Tilmelding sker via dette link: 

https://forms.gle/3KNSTqPcKRCYezB28 
 

4. Status på drøftelse af lektier i afdelingerne v/AK 
Det bliver mere omfattende undersøgelse end først planlagt, som vil blive afviklet efter 
sommerferien pga. de mange forskellige aspekter. 

 

5. Personalesituationen v/GM 
Pga. manglende tilgang af elever, bliver der nedlagt 2 specialklasser. Der er reduceret i 
personalet på 3 lærere, 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper. 
En lærer har efterfølgende opsagt sin stilling. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 12.06. Dorthe 
Knudsen fra bestyrelsen vil gerne deltage i samtalerne. 

 

6. Afkortelse af skoledagen v/GM 
Skolen har dags dato fået godkendt forkortelse af skoledagene for almenområdet. For 
specialområdet skal der søges yderligere. Bestyrelsen bakker op om den yderligere ansøgning.  
For indskolingsområdet bliver ugen afkortet med 2 timer og 15 min. 

 

7. Økonomi/budget v/SR 
SR gennemgik årsopgørelsen for 2018 og budgettet for 2019. 

https://forms.gle/3KNSTqPcKRCYezB28


 
 

 

8. Omkonstituering 
Kenneth Rosenkilde Vindum ønsker at trække sig som formand for skolebestyrelsen. Inge 
Qvortrup blev enstemmigt valgt til ny formand. 

 

9. Nyt fra  

- Skolen 
GM orienterede om at fagfordelingen er ved at være færdig. Forslagene om ændringer på 
specialområdet bliver i øjeblikket politisk behandlet.  
SR Orienterede om Den Nationale Trivselsmålingen og tilbud på legepladsudstyr. 

 

 

- SFO 
MB orienterede om, at førskolebørnene er ved at være klar til at komme ”rigtigt i skole”. 
Kolonien for 2. og 3. kl. afvikles i sept. 

 

10. Eventuelt 
GM foreslog mødedatoer for næste skoleår. Se herunder: 
 

 Tirsdag d. 27.08 

 Mandag d. 30.09 

 Onsdag d. 20.11 

 Tirsdag d. 28.01 

 Torsdag d. 26.03 

 Tirsdag d. 19.05 
  

Alle ønskede hinanden god sommer og tak for året. 

 

 


