
Referat af skolebestyrelsesmøde 25/10 kl. 18.30  

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

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

Carsten Aude 

Fraværende uden afbud: elevrepræsentanter 

1. Godkendelse af referat og dagsorden  

Dagsorden godkendt.  

Referat fra det ekstraordinære møde bliver ønsket genbehandlet. Der er ønsker om at se på 

Lones motivation for udtrædelse af skolebestyrelsen og relevansen for hendes ønske om at 

få sin skriftlige del ført til referat. 

Claus, René, Rune og Camilla ønske udtalelsen slettet fra referat. Anders der ikke deltog i det 

ekstraordinære møde, ønsker i forhold til godkendelse af referat at forholde sig neutral. 

Skolebestyrelsen orienteredes om at der i Folkeskolelovens §44, stk.11 tilskrives at ethvert 

skolebestyrelsesmedlem kan komme med udtalelser eller mindretalsudtalelser og bede om 

at det føres til referat. Lisette ytrer at hun antager at Lone har sat sig ind i retten til at få sin 

motivation før til referat hvorfor Lisette vil indstille til at det ønskede indføres i referatet. 

Camilla ytrer, at det ikke kan passe og at Lone ikke har nogen hjemmel til at få ført sin 

henvendelse til referat. Joakim udtrykker, at han ønsker at få ført til referatet at han ønsker at 

Lones ytringer bliver ført til referat. Lisette tilgår ligeså og ytre igen at lovgivningen bør følges. 

Da 4 medlemmer ikke kan godkende referatet og et medlem er neutral i godkendelsen 

igangsættes en renskrivning af udkast til referat som flertallet kan godkende. Referatet bliver 

herefter udskrevet og godkendt med ovenstående mindretals kommentarer taget til 

efterretninger af flertallet i skolebestyrelsen.  

2. Suppleringsvalg – oplæg til tidsplan  

Onsdag d. 2. november: Valget annonceres 

Onsdag d. 2. november - fredag d. 11. november: Opstillingsperiode (Kandidater melder 

deres kandidatur) 

Tirsdag d. 8. november kl. 15.00-17.00 i informationsmøde omkring skolebestyrelsesarbejde 

findes i konferencerummet 

Mandag d. 14. november. - tirsdag d. 15. november: Kandidater opstilles i TEA (kontoret får to 

dage til at føre kandidater ind i TEA) 

Onsdag d. 16. november - Onsdag d. 23. november: Valgkamp 

Torsdag d.24. november - mandag d. 28. november: Valghandling og stemmeafgivelse 

Tirsdag d. 29. november: Valgresultatet offentliggøres 

I tilfælde af fredsvalg forkortes perioden til og med fredag d. 11. november 

(opstillingsperioden) og resultatet kan offentliggøres kort efter. 

Tirsdag d. 6. december kl. 17.00 er der bestyrelsesmøde med nye medlemmer  



Vi aflyser vores møde d. 22/11 og holder i stedet et møde tirsdag d. 6. december kl. 17.00 

med de nye bestyrelsesmedlemmer  

 

3. Valg af nyt formandskab  

Suppleanter er blevet til ordinære medlemmer, da der er medlemmer trådt ud af 

bestyrelsen.  

Rune fremfører at der på undervisningsministeriets hjemmeside står, at suppleanter ikke må 

deltage i møderne ud over hvis et medlem ikke kan deltage. Skolebestyrelsen beder Carsten 

undersøge dette nærmere.  

Det imødekommes at det vil være godt for alle at Carsten inddrages i alle sager hvor 

eksterne tages med på råd og som minimum sættes på som Cc. i alle mail henvendelser ud 

af huset. Dette for at imødekomme at vi som hidtil som skole kommer til at fremstår 

ukoordinerede. Det besluttes at Carsten tages med på rådgivning og vejledning og særligt 

når det gælder Undervisningsministeriet, KL, Skole & Forældre eller Børn & Unge i Aarhus. Det 

sker i enighed for at skabe en god kommunikation om skolebestyrelsen. 

Carsten anbefaler at valg af formandskab udsættes indtil suppleringsvalget er overstået. Vi 

holder møde tirsdag d. 6. december. Indtil da fungerer Rune som formand og Rene som 

næstformand.  

Vi søger to ordinære medlemmer og to suppleanter. Det undersøges nærmere hvor længe 

de valgte medlemmer i givet fald tidsmæssigt søges til (hvor længe de skal vælges til). 

4. Genoptagelse af dagsorden fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 12/10  

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

Rune havde ikke fået fremsendt svar til forældrene på vegne af skolebestyrelsen. 

Carsten henviste til sit delegeret svar til familien der var kommet fra udskolingen. Dette svar er 

tilsendt og kvitteret for fra familien. Fra ledelsens side er det vigtig at understrege at svaret 

ikke er sagsbehandlende, men også at skolens personalet stiller sig til rådighed såfremt det 

skulle ønskes. Carsten udtrykte at familien havde efterspurgt hvornår bestyrelsen forventelig 

ville komme med et svar. Hertil havde Carsten svaret at dette spørgsmål ville blive  

præsenteret for skolebestyrelsen. 

4.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.  

Der blev under punktet kort drøftet elementer af princippet. Der blev referetat til at 

principændringerne tidligere er henvist til og gennemgået på skolebestyrelsesweekenden i 

august. Og i øvrigt på bestyrelsesweekender efter hvert valg var tradition for at gennemgå 

principper. 

Punktet blev ikke yderlig gennemgået. 

4.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.  



Som i 4.a kunne bestyrelsen forholde sig til udskolingens svar til forældrene som 

skolebestyrelsen var blevet bekendtgjort med på Aula før mødet. 

Bestyrelsesmedlemmerne drøftede herefter hvorledes de kunne give svar til forældre. Der 

blev ikke fundet nogen endelig plan for afgivelse af svar og ej heller sat en mødetid for 

afvikling af et møde hvor der kunne arbejdes med et svar ved mødets afslutning. 

5. Gennemgang af årsplan for skolebestyrelsen 

 

Punktet blev ikke behandlet. 

 


