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Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 27. august 2019 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper 

Hassing, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

 

Skoleledelse: 

Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen, vakant 

Referent Berit Juul Hansen 

Deltagere Morten, Thomas, Jakob, Anette, Birte, Marie, Anne, Jesper, Marianne, Berit 

Afbud Anna, Jesper (delvis) 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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A Godkendelse af dagsorden 

  

 5
  Godkendelse af mødedatoer i årshjul. Se bilag 

B  Godkendelse af referat 
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  - 21. maj  

- 4. juni 
- 20. juni 
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C Orientering 

1. Nyt fra eleverne 

2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 

a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 

3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  

4. Nyt fra ledelsen 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
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o 1. Ingen deltagere fra eleverne. 

Amalie og Mikkel fra 9.a er valgt som elevernes repræ-

sentanter i skolebestyrelsen.. 

2. Der bliver snarligt holdt et nyt møde i skolebestyrelses-

netværket. Der har været sendt et fælles brev til Skoleud-

valget 

3. Vi er i gang efter sommerferien. 

4. I perioden, hvor viceskolelederstillingen ikke er besat, har 

vi ansat en konsulent 25 timer om ugen til varetagelse af 

administrative opgaver.  

Vi skal konvertere fra skoleintra til Aula i efterårsferien, og 

det er en stor opgave. Aula kan ikke håndtere filopbeva-

ring, og derfor flyttes alle dokumenter fra Skoleintra til 

Google drev. Der er kurser for medarbejdere i brugen af 

Aula og Google Drev i uge 41 og 43, så alle er i stand til 

at arbejde på den nye platform. 

Vi havde en god opstart i uge 32. Det pædagogiske per-

sonale var til det fælles kommunale arrangement ”Fra 

Middelfartbarn til Verdensborgere” i Ejby Hallen, hvor 

Steen Hildebrandt og Hans-Henrik Knopp holdt oplæg.  

God opstart på første skoledag, hvor alle elever fik is af 

Super Brugsen i Strib. 

Orientering om den kortere skoledag i indskolingen. 

Der er implementeret nye valgfag på 7. årgang, og der er 

bindende tilmelding og prøve efter to år. Der er skærpede 

regler for at skifte valgfag. Valgfag på 8. og 9. årgang er 

stort set uændrede. 

I uge 41 er der internationalt besøg i forbindelse med 

Erasmus+projektet Co-Think arrangement i uge 41. Der 

vil være besøg fra Holland, Sverige, Finland og England. 

             Flere af vikarerne fortsætter,  og nye skal køres ind. 

  

 Skoleudvikling 

- status 

- skolehjemfolderen/AULA 

- kommunikationsstrategi 

- mobilpolitik 

- ”Fra Middelfartbarn til Verdens-

borger” 
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d Se bilag: nuværende kommunikationsstrategi og ”Fra Middelfart-
barn til Verdensborger” 
 
Opgave 
- drøftelse af prioritering 
 
Der er drøftelse af prioritering og hvad der er vigtigt, at arbejde 
med lige nu. 
 
Vi arbejder videre med fokus på drifts- og allerede iværksatte 
udviklingsopgaver. 
 
Punktet kommer på til januar, hvor ledelsen er fuldtallig og 
rammen for arbejdet med implementering af ”Fra Middelfartbarn til 
Verdensborger” vil være kendt. 
 

 Ansættelser 

- status 

N
I 
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o Vi er i gang med at besætte den ledige lærerstilling i indskolingen 
og viceskolelederstillingen 
 
Opgave 
- Marianne giver en status 
- Vi har ansat en ny indskolingslærer. 
- Der er 2. runde ansættelsessamtale på viceskolelederstillin-

gen onsdag d. 28. august. Det lover godt. 
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 Skemaer N
I 
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d Se bilag 
 
Opgave 
- I forbindelse med skemalægning forelægger skolens leder det 

kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammer-
ne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på 
at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.” 

 
Skemaerne genereres fra Skoleintra, hvor der er begrænsninger 
og forskellige funktioner, der skal tilgodeses. Det betyder, at 
skemaerne ikke just er læsevenlige. Vi håber, at der med AULA 
kommer nye muligheder. 

 Årsberetning M
H
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Bilag eftersendes 
 
Opgave 
- færdiggøre årsberetningen 
- godkendelse 
- årsberetningen er godkendt 
 
Årsberetningen blev drøftet med enkelte bemærkninger i forhold til 
mobilpolitik og de faktuelle oplysninger. Når årsberetningen er klar 
til endelig godkendelse, godkendes den digitalt. 
 
Årsberetningen sættes på skoleporten og opslagstavlen på 
forældreintra.,  

 Regnskabsopfølgning N
I 
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 o Se bilag 

 
Opgave 
- Marianne orienterer 
 
Ved budgetopfølgning i august ser økonomien fornuftig ud. 

 

 Karlsvognen 

- status  

N
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o Se bilag: referat fra følgegruppemøde den 13. juni, dagsorden til 
følgegruppemøde den 22. august og revideret tidsplan 
 
Opgave 
- Marianne orienterer i afdelingsleders fravær 
 
Opstart af skoleåret har haft fuldt fokus i Karlsvognen. I uge 32 
har personalet arbejdet med organisering, årshjul og forberedelse 
af undervisning. Der har været afholdt forældremøde den 13. 
august, hvor der var flot fremmøde.  
 
Der har været opstartsmøde med VISO om forløb, hvor der 
arbejdes med skole/hjem-samarbejdet. Der er designet et forløb, 
der kører i to spor: et for det pædagogiske personale i Karlsvog-
nen og et for kommunale samarbejdspartnere og følgegruppen. 
 
På mødet med konsulenterne fra VISO blev der drøftet skolevæg-
ring, der problematik, der er i Karlsvognen ligesom i andre 
specialundervisningstilbud.  
 
Med de nye regler og dispensationen om afkortning af skoledagen 
er 6. klasse i skole 31 timer om ugen, 7. og 8. kl. eleverne er i 
skole 33 timer. Det gode samarbejde mellem 8. årgang og 8C 
fortsætter og udvides i år med fagene samfundsfag og kristen-
dom.  
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 Forældremøder 

- deltagelse 

- indhold 

N
I 
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d Se bilag: Årshjul 
 
Opgave 
- fordele møder 
- aftale og forberede indhold 
 
Skolebestyrelse og ledelse holder møde for alle forældre på 
årgangene efter forældremøder i klasserne, kl. 17-17.30. Her 
orienteres om skolebestyrelsens arbejde, årsberetning, AULA og 
nyheder i skoleåret 2019-20. Der inviteres til dialog. 
 
Møderne blev fordelt mellem forældrerepræsentanter, Anette 
forbereder ppt, som sendes rundt. 

 
 

 Forældrehenvendelser 

- afkortning af skoledag og 

mulighed for betaling kun for 

eftermiddags-SFO 

- beredskab ved vold og trusler 
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o Vi har modtaget en henvendelse vedr. mulighed for betaling kun 
for eftermiddags-SFO. Henvendelsen bliver taget med i 
skolebestyrelsesnetværket. 
 
Vi har modtaget en henvendelse vedr. vores beredskab og 
handleplan ved vold og trusler blandt elever. Punktet sættes på 
dagsordenen på næste møde. 

 Eventuelt 
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  Intet 
 

 

 

 


