
 

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 12. oktober 2022 

Deltagende: Anders Maarup Christensen, René Sørensen, Rune Bruun Ferneke-Nielsen, 

Camilla Folsach Madsen, Claus Folsach Madsen, Lisette Pedersen, Joakim Sundahl samt 

Carsten Aude 

Fraværende med afbud: Anders og ligeledes afbud fra to elevrepræsentanter 

__________ 

Indledningsvis, før skolebestyrelsen tager fat i dagsorden, beder Lone om ordet. Lone 

læser op fra skriftlig erklæring der motiverer for hendes ønske om udtrædelse af 

skolebestyrelsen.  

I forlængelse heraf trækker Karen sig ligeledes fra skolebestyrelsen og tilslutter sig Lones 

oplæg. Carsten beder om en anmodning om udtrædelse som stilles Carsten i udsigt. 

Gitte følger trop og afleverer anmodning om fratrædelse. 

Pernille følger trop og udtrykker at ville eftersende anmodning om udtrædelse snarest. 

Og de fire afgående medlemmer forlader mødet. Der er enighed om, at aflyse 

dagsorden laves en kopi af Lones notat som uddeles til alle resterende medlemmer. 

Efterfølgende bliver det aftalt, at René ringer til Anders efter mødet for at opdatere ham 

og høre hvor han står i bestyrelsen. 

Den interne kommunikation på Aula bliver drøftet og der er enighed om at 

kommunikationen skal forbedres. 

De afgående medlemmer af skolebestyrelsen blev anerkendt for deres viden og erfaring.  

Der blev talt om at der under fravær fra skolebestyrelsesmøder ikke kan afgives stemmer. 

Og det blev adresseret at flertalsbeslutninger i højere grad bør kunne respekteres. Også 

respekteres på den lange bane.  

Dernæst blev konstituering og suppleringsvalg drøftet: 

De resterende medlemmer nikker ja til, at Joakim og Lisette allerede torsdag gerne må 

fortælle ansatte om, at der er medlemmer der har trukket sig og at de må starte 

afsøgningen af om der er potentielle nye skolebestyrelsesmedlemmer der kunne være 

interesseret i arbejdet. 

Sekretæren blev anmodet om igennem ledelsen at søge at give forældrene et 

indledende svar på henvendelsen til skolebestyrelsen i kraft af skolebestyrelsens 

manglende funktionsdygtighed. Arbejdet med skolebestyrelsens svar til forældre blev 

udsat. Bestyrelsen er klar på at ledelsessvaret ikke kan være deres svar idet ledelsen har 

indsigt i eventuel sagsbehandling hvorfor svar fra skolebestyrelsen senere må afgives mere 

principielt. Den tilbageværende bestyrelse bekræfter at de er bevidst om at svaret gives 

på baggrund af det princip der er besluttet og det er det bestyrelsen har givet ledelsen at 

lede indenfor. Når ledelsen har afgivet sit svar bekræftes det til skolebestyrelsen. Parallel 



hertil udarbejder Rune svar til henvendelsen om, at skolebestyrelsen ikke kan komme med 

et svar lige nu.  

Afslutningsvis besluttes punkter til dagsorden tirsdag den 25. oktober. 

Punkter til næste møde 25/10 kl. 18.30 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Suppleringsvalg – oplæg til tidsplan 

3. Valg af nyt formandskab 

4. Genoptagelse af dagsorden fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 12/10 

2.a: Repetition af svar fra Rune og Carsten til forældre 

2.b: Gennemgang af princippet klassedannelse 

På formødet blev ledelsen bedt om kort at gennemgå den del af 

principperne der omhandler klassedannelse. Og i den forbindelse opliste den 

lille nuance mellem sidste og nye udgave. 

2.c: Oplæg og gennemgang af oplæg til svar på forældrehenvendelse 

gennemgås på møde. 

Ledelsen er bedt om at udarbejde udkast til svar på forældrehenvendelse. 

Der vil på mødet blive kort lejlighed til kommentarer og kvalificering før svar 

bringes til godkendelse. 

5. Gennemgang af årsplan for skolebestyrelsen 


