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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 15. september 2020 

Kl. 19.00 – 21.30  

Personalerummet på Borup Skole 

  

 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Camilla Jarlholm 

Malene Brønd 

Mia Stensgaard 

Mette Larsen 

Nina Holm Jensen 

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 8.a 

Senia 7.a 

 

Afbud:  

Marianne Joldersma, Mette Larsen, Senia,  

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2.  Valg af formand og næstformand 

Formanden vælges blandt de 

forældrevalgte medlemmer. 

Opstilling foregår på mødet. 

Ved afstemning gælder simpel 

stemmeflerhed. 

 

Efter valget af formand, overdrages 

mødeledelsen til den nye – eller 

genvalgte – formand. 

Kort præsentationsrunde. 

 

Dagsorden er lavet af formandskabet.  

 

Formand – Betina blev genvalgt.  

Herefter er formanden mødeleder.  

 

Næstformand – Stina blev genvalgt. 

3.  Mødeplan for skolebestyrelsen 

Forslag til mødeplan: 

Ordinære skolebestyrelsesmøder kl. 

19.00 – 21.30: 

8. oktober 

16. november 

15. december 

20. januar 

18. februar 

22.april 

8. juni 

 

Formalia omkring bestyrelsesmøder. 

(dagsorden, referat, udsendelse osv.) 

Datorækken blev godkendt.  

 

Tidspunkt for skolebestyrelsesmøder – 

fortsætter uændret. 

 

Dagsorden – udarbejdes fortsat i samarbejde 

mellem formandskabet og skoleleder. 

 

Referat – fremsendes fortsat af skoleleder 

eller viceskoleleder. 

 

Servering – fortsætter uændret. 

4.   Valg til underudvalg 
Samtaleudvalg ved ansættelser 

Økonomiudvalg 
Klassevenner 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med et 

samtale- og økonomiudvalg.  
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Tidligere vedtaget: 
Hvordan fordeler skolebestyrelsen sig på 
forældremøderne 20/21? 
 
0. Stina 
1. Stina 
2. Dennis Å. 
3. Katja 
4. Stina  
5. Marianne  
6. Betina 
7. Betina  
8. Marianne  
9. Henriette (første møde) 

 

Samtaleudvalg – Betina, Katja og Mia. 

 

Økonomiudvalg – Malene og Camilla.  

 

Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer til 

deltagelse på forældremøder aftales på et 

møde inden sommeren 2021.  

5.a.  Nyt fra elevrådet  Der er afviklet et kursus i elevrådsregi om 

mødedeltagelse og skoleboden.  

Udbuddet i skoleboden blev evalueret og der 

var forslag til nye produkter.  

 

Primo oktober et møde med Dansk Skole 

Elever (DSE) 

5. Drøftelse af princip om klassekasser 

Fortsættelse af drøftelse fra tidligere 

møder. 

Bilag: princip vedhæftet. 

Bestyrelsesformanden orienterede om 

bestyrelsens arbejde med at revidere skolens 

principper. 

 

Drøftelse af ”Princip om klassekasser”  

Hvordan kan midlerne bruges? og hvilke 

forældre kan beslutte hvad klassekassen kan 

bruges til? Er det forældre-kontaktudvalget 

eller alle forældre på et forældremøde. 

 

Drøftelse af om midler fra klassekassen kan 

bruges som et supplement til en kultureltur i 

forbindelse med et undervisningsforløb.  

 

Bestyrelsen er enige om at princippet fortsat 

anvendes dog med enkelte præciseringer og 

tilføjelser.   

 

• det er forældre-kontaktudvalget der 

tager den endelige beslutning om 

hvad midlerne kan bruges til. 

• der tilføjes en anbefaling om beløb 

størrelse. ”Skolebestyrelsen anbefaler 

et maksimum beløb på kr. xxx.xx. 

Alternativt opfordres man til at 

indbetale et mindre beløb.” 

• Klassekassen kan bidrage med tilskud til 
ture og/eller arrangementer der vedr. 
undervisningen, forudsat at  forældre-
kontaktudvalget har godkendt dette.  

6. Evaluering af skolebestyrelsens 

deltagelse ved forældremøder 

Formanden refererede fra sine oplevelser 

ved deltagelse i forældremøderne.  

 

Skal bestyrelses deltagelse i forældremøder 

have en anden form? Drøftelse. 

 

Der er positive tilbagemeldinger om 

bestyrelses deltagelse. Det generelle indtryk 

er at formen er rigtig fin og passende. 
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7. ”Skole og Forældre” landsmøde i 

november 

Hvem deltager? 

Årets tema på landsmødet  

”Hvad tager vi med os fra Corona”  

Betina og Stina har meldt sig til at deltage.  

Der er en ekstra plads – hvem?  

Fredag 21/11 – 22/11. 

 

Mia vil evt. gerne deltage, og melder tilbage 

til Betina. 

Betina sørger for tilmelding af to eller tre 

personer. 

7.a. Ferieplan for kommende skoleår Bestyrelsen foreslår at de to dage 9 og 10/8 

flyttes til juleferien, således at der er ferie d.  

21/12 og 22/12 2021. 

8. Hurtig brainstorm – ny bestyrelse 

Hvilke temaer ønsker den nye bestyrelse 

særligt at beskæftige sig med i det 

kommende år? 

 

Er der ting som allerede kan forudses at 

blive aktuelle? 

Forslag om at der udarbejdes et årshjul.  

 

Forslag til temaer/emner: 

Alkohol og unge 

Valgfag i udskolingen – f.eks. mere musik 

Grøn skole (grønt flag) 

Kan man fjerne fokus på karakterer i 

udskolingen 

Trivsel og klassetrivsel. Særligt fokus på 

overgangene, f.eks. fra 3. – 4. klasse.  

Ordensreglen om at man ikke må forlade 

skolen. Man oplever en del børn i Netto og 

Fakta. 

Bygningsmassen 

Skolens værdier og visioner.  

 

 

9. Øvrige meddelelser 

 

 

Hærværk! (Betina)  

Nogle af daginstitutionerne oplever 

hærværk. Drøftelse og opfordring til at 

daginstitutionerne kontakter SSP og skolens 

SSP repræsentant.  

10.  Eventuelt – herunder punkter til 

kommende møder 

 

 

Kommende møde – der fastsættes et 

anbefalet beløb til indbetaling til klassekasser 

 

December – tilbagemeldinger fra landsmødet 

”Skole og Hjem”  

 

Maj – juni møde 
Hvordan fordeler skolebestyrelsen sig på 

forældremøderne 20/21? 

 

 


