
 

Referat til bestyrelsesmøde  

tirsdag den 27.02.2018 kl. 17.00-19.30  

 

Tilstede:  

Lotte, Mette, Lotte, Anne, Mads, Casper, Lise, , Marie, Malou (elevrådet) 

Afbud fra: Elieka; Lea 

Ændring i dagsordenen: Grundet manglende tid udgår punktet ’Årshjul og evaluering af 

skolebestyrelsens arbejde’ og genoptages på et af de kommende bestyrelsesmøder  

 

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. 

 
Mobilprojekt 

Punkter til orientering 

- Nyt fra formanden 

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

Punkter til drøftelse 

- Status på arbejdsgrupperne, herunder også følgegruppen omkring byggeriet  

- Årshjul og evaluering af skolebestyrelsens arbejde  

- Opsamling på mødet med undervisningsudvalget  

- Høringssvar ifm. kvalitetsrapport 2018 

- Valg til bestyrelsen  

 

Referat: 

Pkt. 1: Byggesagen 

- Fremdrift i byggeriet: Der afholdes fortsat løbende møder mellem forvaltningen og entreprenøren 

ifht. at sikre at tidsplanen følges. 

- Inger Andersen orienterer om fremdrift i byggeriet. Pt. følges planen. Dog har man været nødt til at 

vente med at montere karnapper til efter færdiggørelse af skolegården. Det betyder, at der efter 

åbningen af skolegården vil være en periode med stilladser og fortsat byggearbejde ude i 

skolegården op mod bygningen på Grundtvigsvej. Det estimeres at dette arbejde varer i alt 10 uger. 

- Stillads- og byggearbejde kan gennemføres fuldt forsvarligt og sikkert i forhold til børnene.   

- Størstedelen af skolegården kan anvendes som planlagt efter åbning ultimo april. 



 

- Følgegruppen holdt seneste møde d. 06.02. Næste møde 06.03.  

Der er aftalt i alt 11 punkter, som der følges op på. Følgegruppen har drøftet spørgsmål vedr.: 

trafikale forhold; indretning af Henrik Steffensvej, indretning af udearealet i skolegården; øget 

udeareal mv.  

Det er allerede besluttet, at der etableres pullerter i begge ender af Henrik Steffensvej, som 

afskærmer området for biltrafik i dagtimerne.  Henrik Steffensvej indrettes og færdiggøres i 

sommerferien.  

Forvaltningen udsender nyhedsbrev til forældrene omkring status og fremdrift på byggeriet.  

 

Lokalekapacitet: Der er pt. ingen afklaring vedrørende øvrige lokaliteter på Dyrlægevej. 

 

Økonomisagen er drøftet og der er bevilget ekstra ressourcer til ombygning mv.  

 

Ibrugtagning af skolegården: Malou/Elevrådet og ledelsen orienterer om, at vi er i gang med at 

lave gode udeadfærdsregler mv. som skal være på plads inden ibrugtagning af skolegården. 

 

Pkt. 2: Mobilprojekt: 

- Orientering fra styregruppen: Input fra evalueringen viser positive tilbagemeldinger fra børn og 

voksne.  Styregruppen vil på den baggrund udarbejde en indstilling til bestyrelsen om, at skolen 

permanent bliver mobilfri indenfor den eksisterende ramme.  Begrundelsen herfor er dels de 

positive erfaringer, dels en værdi om at skabe rammer for fællesskab og fordybelse. Styregruppen 

anmoder om et ekstraordinært bestyrelsesmøde i d.12.03. fra 16.30 – 17.30 med henblik på at der 

tages en beslutning, som kan eksekveres inden prøveperiodens udløb 31.03. 

 

Pkt. 3: Orientering fra ledelsen, SFO og Klub 

- Ministeriet har givet tilladelse til fortsat aldersblanding på mellemtrinnet (3. , 4., 5. årgang) i en 

forlænget 3-årig forsøgsperiode. 

- Udskolingsudvalget har været på internat og arbejdet med udformning af udskolingen. 

Resultaterne af gruppens arbejde fremlægges for bestyrelsen på et senere møde. 

- Opslag til afdelingsleder er ude- med ansættelsessamtaler i uge 11 og 12.  

- 01.03.18. starter en ny, ekstra sekretær, som skal supplere Helle Schouw. 

- Der er afholdt fælles forældremøde d.25.01. med orientering om masterplan og udskolingen. 

Dernæst er børn og forældre blevet orienteret i Virgo om, at der ikke optages nye børn i Virgo.  

 

Pkt. 4: Orientering fra arbejdsgrupper 

- Arbejdsgrupperne (skolehaver/toiletter/foredrag) mødes inden næste møde d. 19.03. og kommer 

med input/forslag til det videre arbejde 

 

Pkt. 5: Opsamling fra møde med undervisningsudvalget: 

- D.26.02. var det nye undervisningsudvalg på besøg på Skolen på Grundtvigsvej for at blive 

orienteret om skolen.  Mødet forløb godt med interesserede og konstruktive spørgsmål fra 

udvalget.  

 

 



 

 

Pkt. 6: Drøftelse af kvalitetsrapporten: 

- Kort drøftelse af resultaterne. Der kommer et konkret udspil til høringssvar på næste møde 

19.03.18. 

 

Pkt. 7: Orientering om valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen er ved at forberede valg til bestyrelsen. Der afholdes cafemøder for interesserede i uge 

11.  

 


