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REFERAT 

Konstituerende skolebestyrelsesmøde  

 

Mandag den 19.8.19 kl. 18.00 – 20.00 i Nykøbing på Grundtvigsvej. 

 

Dagsorden  
 

Referat  

Deltagere: 
Stine C. R. Stetson, Katrine B. Øxenholdt, 
Rikke Andersen, Lena Olefir, Kristine Berg, 
Malene P. Hinrichsen, May Lyck Haumann, 
Clara Klint, Jon Sanders, Stine Ravn Nielsen, 
Lars Levin Andersen, Michael Mildahl, Eva 
Aabjerg, Morten Ishøy, Stine Heskiassen, Helle 
B. Justesen, Sonja 
 

Afbud: Katrine, Lena, Stine S. 

Til behandling: 
 

 

1. Velkomst og introduktion til 
skolebestyrelsen og skolebestyrelsens arbejde 
  

 Udviklingsområder  

 Folkeskoleloven 

 Tavshedspligt  

 Afstemning og stemmeret 

 Forretningsorden  

 Årshjul   

 Etc.  
 
Indleder: Helle  
 
Bilag: Styrelsesvedtægt og Folkeskolelov  

 

 
Velkomst ved Helle. 
Præsentationsrunde. 
Helle var omkring de forskellige punkter.  
Skolebestyrelsen kan være med til at udvikle 
skolen, SFO og dagtilbuddene. 
Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i 
folkeskoleloven. 
Skolebestyrelsen har tavshedspligt. 
Kort info om afstemning og stemmeret, 
skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Forretningsorden, det er noget 
skolebestyrelsen selv udarbejder og det vil 
være noget at det første der skal laves. 
Årshjul, skolebestyrelsen skal have lavet et 
årshjul med f.eks. hørringssvar. 
Principper – der skal laves nye principper, fordi 
vi er en ny skole. 
Kort info om styrelsesvedtægten.  
Der mangler at blive valgt to forældre fra 
Grundtvigsvej og to fra Billesvej samt en fra 
Egebjerg børnehave. 
Skolebestyrelsen skal huske alle afdelinger, 
også der, hvor der kun er en afdeling med 
f.eks. udskoling. 
Stine skriver ud om fælles forældrebestyrelses 
møde den 28.08.19. 
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2. Valg af bestyrelsesformand  
 
Formanden for skolebestyrelsen vælges blandt 
forældrevalgte.  
 
Indleder: Helle  
 

 
Formand: Kristine Berg 
Næstformand: er ikke valgt endnu men kan 
være Lena, Rikke eller Clara. (tages op ved 
næste møde) 
Nogle af formandens opgaver er sammen med 
skolelederen at repræsentere skolen udad til, 
at lede bestyrelsen og bestyrelsens arbejde, 
lave dagsorden sammen med Helle, 
næstformand og Stine, side med i ansættelses 
udvalg ved ansættelser af leder. 
 

3. Forslag til mødekalender for årets møder 
 
Indleder: Helle  
 
Bilag: mødedatorække  
 
 

 
Godkendt med følgende bemærkninger: 
Den 24/9 afbud fra Sonja og Clara. Kristine 
kommer senere. Mødet er fra 19-21(ingen mad) 
Resten af møderne er fra 18-20/21 alt efter 
punkterne på dagsorden. 
Det er medarbejderrepræsentanterne som står 
for maden ved møderne. 
 
I november er mødet den 26/11. 
Man skal huske at sende afbud til Sanne. 
 

4. Forslag om et fælles forældrearrangement 
 
Indleder: Kristine Berg, forælder på Odden  
 

 
Et fælles forældrearrangement kunne være: 

 Et fordrage for forældrene på de tre 
skoler. 

 Et arrangement hvert år som går på 
skift. 

 Det kunne også være noget som 
allerede eksistere. 

 Udgangspunktet i børnenes liv. 

 Det kan være kun for forældrene eller 
med børn. 

Dette skal være med til at give en følelse af at 
være en skole – fælleskab. 
Arbejdsgruppen: Helle og Stine sender det ud 
til afdelingslederne og afdelingsrådene. 
 

5. Evt.  
 

 
Der har været en henvendelse vedr. 
motionsløbet i uge 41, om vi skulle løbe for en 
dreng som er syg, de 4 skoleleder har takket 
nej. 
Grundtvigsvej er udtaget af 
undervisningsministeriet til et kvalitetstjek. 
Dette er på baggrund af de 3 foregående års 
trivsel målinger som har haft et negativt udfald 
især i forhold til inddragelse og det at kede sig i 
undervisningen. 
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Der kommer nogle læringskonsulenter ud til 
sparring omkring elevernes trivsel. 
Det er interessant hvordan man arbejder med 
resultaterne fra en undersøgelse. 
Skolebestyrelsen kan komme med input. 
Hvis der er tiltag skal man støtte op om dem. 
Det er en fælles opgave for elever, forældre og 
medarbejdere. 
Et kulturarbejde – for at få den inddragelse 
effekt man ønsker. 
Data: ved disse test er der taget den del ud 
som er på individ plan, man kan kun se ned til 
klasse niveau.  
Skolebestyrelsen skal arbejde videre med 
børnenes trivsel. 

Næste møde: 
 

 
Tirsdag d. 24. september kl. 19.00-21.00 og 
mødet afholdes på Nykøbing Skole, A. 
Ladingsvej. 

Punkter til næste møde: 
 

 

 

 

 

 


