
 

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde  

Torsdag den 19.04.2018 kl. 17.00-19.30  

Tilstede: 

Lotte, Mette (ordstyrer), Anne, Marie, Elieka, Lise Helle B (referent), Malou 

Afbud fra: Mads, Lotte Trads 

I øvrigt deltager: Radmila (vedr. elevråd); Line He 

Dagsorden:  

Velkomst og præsentation af dagsorden  

Byggesagen 

Inger Andersen deltager i første del af mødet for at informere om kapacitetsudfordringer & 

færdiggørelse af skolegården + ny tilbygning. Punktet drøftes i starten af mødet. 

 

Punkter til orientering 

- Nyt fra formanden 

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

- Mobilprojekt 

- Valg til skolebestyrelsen  

Punkter til beslutning 

- Principper for mødetid 

- Regnskab og budget 
-  

 

Referat: 
Nyt fra ledelsen: 

- Der er ansat en ny afdelingsleder, Nicholas Lindsteen som begynder 01.05.  Nicholas kommer fra 

en stilling som afdelingsleder på Blaagaards Skole. 

- Pt. er der primært fokus på planlægningen af det nye skoleår. 

- I øvrigt er der fokus på  I uge 19 – 24 gennemføres galaksekonferencer, hvor team, vejledere og 

ledelse drøfter resultater fra test og evalueringer i læsning, matematik og trivsel. Inden 

sommerferien udsendes individuelle elevplaner til alle forældre. 

 

Orienteringspunkter: 

Byggesagen: 

- Inger Andersen orienterer om status på byggesagen, og her særligt grundlagt for udsættelsen af 

færdiggørelsen af byggeriet, jf. nyhedsbrevet udsendt 18.04.18.. Kommunen følger processen 



meget tæt med bygherren. Der er fokus på færdiggørelse, men samtidig at byggeriet gennemføres 

og leveres i god og sikker stand. 

- I øvrigt er der et tæt og konstruktivt samarbejde med skolens følgegruppe. Følgegruppen har 

blandt andet haft tæt indflydelse på indretningen af trafikarealet omkring skolen. Desuden er der 

en igangværende dialog og fælles opmærksomhed på indretningen af gøren, med særligt fokus på 

belægningen af trapperne. Følgegruppen har næste møde 08. maj. 

- Der arbejdes fortsat på at sikre etableringen af en ny klub  til Bülowsvejens skole som er en 

forudsætning for at Skolen på Grundtvigsvej kan overtage Tempeltræet.  

 

Orientering om mobilprojektet: 

- Malou, Radmila og Lise orienterer om mobilprojektet, herunder evalueringen af mobilprojektet. 

- Input fra børnene: at der bliver en ’boks/ en zone hvor det er muligt at ringe, men ikke at opholde 

sig med moblien; forslag om af og til at have en telefondag. 

- Mette og Lise arrangerer et møde mellem repræsentanter fra arbejdsgruppen for mobilprojektet 

og elevrådet med henblik på at få en tættere kommunikation, bl.a. om eventuelle justeringer. 

 

Orientering om Valg til bestyrelsen: 

- Den nye skolebestyrelse er valgt. Den nye bestyrelse konstitueres efter sommerferien.  

 

Beslutningspunkter 

 

Forslag om Ændrede mødetider. 

- Ledelsen fremlægger et forslag om ændrede mødetider for blå og gule galakser. Bestyrelsen 

ønsker fremlæggelse af et oplæg for at få et  bedre beslutningsgrundlag. Ledelsen fremlægger til 

næste møde et oplæg med de forskellige løsningsmodeller for at honorere de forskellige timetal for 

0. – 3. årg.; 4. – 6. årgang og 7. – 9. årgang. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  

 

Regnskab og Budget 

- Regnskab: Administrativ leder Line He gennemgår regnskab for 2017  

- Budget: Line He gennemgår budgettet 2018 og budgetopfølgning marts 2018.  

- Regnskab 2017 og Budget 2018 er godkendt uden bemærkninger. 

 

Eventuelt: 

- Der er dialogmøde d. 25.04. med bestyrelse og undervisningsudvalget 17 – 19 i Multisalen, 

Ungdomsskolen. Nordens Plads. 

 

Punkter til senere møde: 

- Ledelsen fremlægger udviklingsområder og tiltag for skolen. 

- Drøftelse af den kommende udskoling – herunder udgangstilladelse mv.  

- Drøftelse af trivselstiltag for nye 0. årgangs børn, samt hvordan trivselsprincipperne bæres ud i 

hele huset ved skolestart.  

 


