
 

Skolebestyrelsesmøde 05.02.19 kl. 18.00 – 20.00 på Højby 

Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i marts    

Dagsorden  Referat: 

Deltagere: Simon Larsen, Thomas Nicolaisen, 

Kristine Berg, Hanne Lyngbo, Lene Wiehe 

Morten Ishøy, Pia Charlotte Olsen Borregaard, Eva 

Aabjerg, Søren Hansen Rona 

 

Stine Heskiassen, Helle Bender Justesen 

Afbud: Rikke Andersen, Kasper Madsen, Sonja Olsen, Lena 

Olefir, Lars Andersen, Anders Madsen, Michael Mildahl,  

Charlotte er ikke i skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen er ikke beslutningsdygtig. 

Elevrådsrepræsentant fra HØ:   

Elevrådsrepræsentant fra GR:  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat  
 

Punkt 11 afdelingsrådene, man mangler at kunne se 

hvad pengene er brugt til.  

3. Nyt fra elevråd Ingen elever tilstede. 

4. Nyt fra formand og ledelse 
 
 

Forældrehenvendelse fra Grundtvigsvej til 

skolebestyrelsen. Afdelingsleder og kontaktlæreren 

tager hånd om henvendelsen. Skolebestyrelsen fik en 

kort info om henvendelsen. Man skal huske at 

Nordskolen har en antimobbestrategi, og det betyder at 

alle har ret til at være en del af fællesskabet. Et forslag 

er at man kan arbejde med brobygning og trivsel på 

afdelingerne.  

Helle og Simon svarer forælderen på henvendelsen til 

skolebestyrelsen. Svaret bliver også sendt til 

skolebestyrelsen. 

Mødedatoerne bliver fastholdt, men der kan ske 

aflysninger. 

5. Nyt fra børnehaverne Dagtilbuddene er i fuld gang med at arbejde med den 

styrkede pædagogiske læreplan.  

Sune som var faglig leder af dagtilbuddene er stoppet, 

og Sandy (fra Rørvig rødderne) er konst. leder. 

6. Valg af SB-formand 
Simon er fungerende formand, men 
bestyrelsen har jo ikke holdt valget endnu. 
Simon indleder 

Simon forsætter som fungerende formand. 



 
 

7. Skolestruktur 
Orienteringspunkt – Thomas N indleder 

Skolestrukturen blev enstemmigt vedtaget i sidste uge. 

Styrelsesvedtægten er sendt i høring. 

Det næste som vil ske er, at der bliver nedsat et 

ansættelsesudvalg. Det er centerchefen som ansætter 

skolelederne. Højby ønsker at tilkendegive, at de ønsker 

at der sidder 3 forældrerepræsentanter og de to 

medarbejderrepræsentanter fra skolebestyrelsen i 

ansættelsesudvalget. 

Højbys skolebestyrelsesrepræsentanter ønsker at 

tilkendegive, at de ønsker den nuværende ledelse 

forsætter.  

Processen omkring stillingsopslaget, vil det være muligt 

at komme med ønsker til stillingsopslaget? 

Når styrelsesvedtægterne er vedtaget, skal der være 

valg til de 4 nye skolebestyrelser. Det vil være de to 

nuværende skoleledere og de to formænd der sætter 

valget i gang. 

Økonomien er ikke fastlagt endnu. 

Helle vil undersøge, om det er KLs anbefaling for 

fremskrivning af økonomien, der bliver fulgt i 

Odsherred. 

Ane den nye centerchef er startet. 

Ros til politikkerne for at have lyttet til ønskerne i 

høringssvarene. 

Der er fra politisk side ros til skolebestyrelsens samlede 

høringsvar vedr. skolestruktur.    

 

 



 
 

8. Styrelsesvedtægt for det fremtidige 
skolevæsen 
Høringspunkt – Helle indleder  
Bilag 1 - følger 

Stine og Helle skriver høringssvaret, og det sendes ud til 

skolebestyrelsen. Følgende punkter skal med i 

høringssvaret. 

 En flot og gennemarbejdet styrelsesvedtægt. 

 God repræsentation og ledelses repræsentation 

i skolebestyrelsen. 

 SFO indhold og mål skal ligge som bilag 

 Modtager klassen skal beskrives og hvor den 

ligger 

 Godt at høringsprocesser er beskrevet 

 Skal der stå noget om suppleanter (Helle 

undersøger dette) 

 En undring over at man vælges for 4 år og ikke 

at man kan vælges for 2 år 

 Der bør stå at dagtilbuddene er omfattet af 

dagtilbudsloven eller en kort beskrivelse af dem 

 Hvis skolerne skal have deres gamle navne 

tilbage, hed Odden, Odden Børne Akademi.  

Ref tilrettet 21.02.19 

Nordgårdsskolen og Grundtvigsskolen hed 

”Skolerne i Nykøbing” 

I styrelsesvedtægten er modtagerklassen ikke 

nævnt og linje 2 under §1 skal hedde: 

Højby skole bestående af 0-9 klasse, SFO samt 

modtagelsesklassen 

9. Beskrivelse af mål og indhold for SFOerne 
Orienteringspunkt – Stine og Helle indleder 
Punktet har været udsat i takt med at vi 
har udsat vores SB-møder, og er derfor 
allerede fremlagt BU-udvalget. 
Bilag 2 

Kort info om mål og indhold for SFOerne. 

Den er godkendt politisk. 

10. Årsberetning  
Orienteringspunkt – Simon og Helle 
fremlægger  
Bilag 3 

Årsberetningen er delt ud. 

11. Afdelingsrådenes økonomi. 
Orienteringspunkt – Helle indleder 
Har afdelingerne brugt de afsatte midler – 
og hvis – til hvad? 
Bilag 4  

Helle gennemgik kort afdelingsrådenes økonomi. 

Til næste møde tages det op, om pengene skal bruges 

til noget andet end ude i afdelingsrådene. F.eks. til et 

foredrag. 

12. Kommunikationsprincip  
Beslutningspunkt – Stine og Helle indleder 
Vi vil gerne afslutte dette tilbagevendende 
punkt med anbefalinger til de nye 
bestyrelser. 
Sammenfatning fremlægges  
Bilag 5  

Der arbejdes videre med kommunikationsprincippet i de 

nye skolebestyrelser. 



 
 

13. Vikarforbrug december og januar 
Orienteringspunkt – Helle indleder 
Bestyrelsen har ønsket en indsigt i 
omfanget af vikartimer som dækkes af 
kollegaer og team 
Bilag 6 

Kort gennemgang af bilaget. Ved næste møde 

gennemgang af december, januar og februar 

vikarforbrug. 

14. Bestyrelsesmøder frem til sommerferien: 
20.3. på Billesvej 
25.4. på Odden 
27.5. i Egebjerg 
18.6. i Højby 

Næste møde kl. 18-20.30 

15. Evt Sofie tjekker maillisten på skolebestyrelsen på intra, og 
gruppen i intra, da der er nogle som modtager mails 
som ikke skal have dem. 

16. Punkter til næste møde onsdag 20. marts Ansættelsesudvalg 

SFO uddannelse 

Læreplaner for børnehaverne – hvor er vi i processerne? 

 

  



 
 

 

Simon Larsen  Anders Madsen Thomas Nicolaisen 

 

 

Afbud 

 

Lena Olefir Charlotte Nielsen Kristine Berg 

 

 

Afbud  Afbud 

 

Rikke Andersen Hanne Lyngbo Kasper Madsen  

 

 

 

Lene Wiehe 

 

Afbud Afbud 

Lars Levin Andersen Michael Mildahl Morten Ishøy  

 

 

  Afbud 

 

Pia Borregaard Eva Aabjerg Sonja Olsen 

 

 

 

Søren Hansen Rona  

 

 

 

Elevråds rep. GR Elevråds rep. Højby 

 

     

 

Stine Heskiassen Helle Bender Justesen   

 

 

Afbud 



 
 

 


