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1. Skolebestyrelsesarbejde v/Specialkonsulent Hans Sloth Kristoffersen og 

Distriktschef VEST, Susanne Hammer-Jakobsen 

 

 

Specialkonsulent Hans Sloth Kristoffersen og Distriktschef VEST, Susanne Hammer-

Jakobsen er invitereret til skolebestyrelsesmødets første punkt der anslås at vare 60 

minutter inklusive spørgsmål. 

 

Carsten bød Susanne og Hans velkommen. Hans nævner, at han har aftalt med Carsten og 

Susanne at give en præsentation af skolebestyrelsens arbejde. 

Derefter var der en kort præsentationsrunde af øvrige deltagere på mødet. 

 

Indledningsvist afklares det, hvem der har tavshedspligt. Susanne og Hans bekræfter, at de 

har tavshedspligt ligesom skolebestyrelsens medlemmer. 

Susanne nævner, at hun deltager i mødet som leder for skolens medarbejdere. Og at 

hendes kendskab til situationen på skolen udelukkende er ud fra medarbejdernes synspunkt. 

 

Under punktet bydes Qasim Ahmed Nuur velkommen af skolebestyrelsen. 

 

Formandsskabet stiller spørgsmål omkring dagsordenen, idet hverken formandsskabet eller 

skolebestyrelsen har været involveret i den endelige dagsorden. 

Carsten nævner, at han selv har taget vare på dagsordenen og rekvireret hjælp udefra, ved 

Susanne og Hans. Og at det er uinteressant, at der er forskel i dagsordenen. 

 

Rune nævner, at det netop ikke er uinteressant, idet det er et tydeligt tegn på, at der ikke er 

dialog mellem skolebestyrelsen og skoleledelsen. 

 

Herefter gennemgik Hans i oplæg formalia ifbm. bestyrelsesarbejde (vedhæftes referat).  

Arbejdet i skolebestyrelsen gennemgås incl. formalia, tips og tricks i forbindelse med 

arbejdet i en skolebestyrelse. 

 

Under oplægget spurgte flere medlemmer, om alt kan føres til referat, evt. som en 

mindretalsudtalelse, specielt når det omhandler personhenførbare oplysninger hvor en eller 

flere personer udstilles negativt. 

Hverken Susanne, Hans eller Carsten svarer på spørgsmålene. 

 

 

Efter oplægget får Susanne ordet og snakker om situationen for skolen - at der er 

samarbejdsproblemer mellem skolebestyrelsen, og medarbejderne og skolens ledelse. 

Hun siger, at hun er bekymret for skolen, og at hun er bekymret for medarbejderne og 

ledelsen. Yderligere siger hun, at hun aktuelt får lange skriv fra medarbejdere om en presset 

medarbejdergruppe grundet skolebestyrelsens ageren. 

Hun fortæller, at der ikke er pasningsgaranti i folkeskolen, og hvis der ingen medarbejdere 

og ledelse er, vil der ikke være en lokal skole i Sabro. 

 

Joakim siger, at han er lagt ned af personalesager - fordi medarbejderne føler sig utrygge. 
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Flere øvrige medlemmer siger, at de ikke forstår hvor utrygheden blandt medarbejderne 

kommer fra, og spørger flere gange om hvorfor medarbejderne ikke har taget kontakt til de 

enkelte medlemmer. 

Andre siger, at de tidligere - før de blev valgt til skolebestyrelsen - kunne snakke med 

medarbejdere og ledelse om alle emner uden at det har skabt problemer. 

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt det handler om forkert information til medarbejderne frem 

for egentlig mistillid til skolebestyrelsen. 

 

Susanne opfordrer til at se fremad og få opbygget et godt samarbejde i skolebestyrelsen, og 

mellem skolebestyrelsen, og medarbejdere og ledelse. At det er vigtigt at få skabt ro om 

skolens virke. 

 

Efter punktet bryder Susanne og Hans op fra mødet. 

 

 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 25 oktober, herunder tilføjelse af tillæg til referat 

fra møde 12 oktober v/Carsten 

 

Referat godkendt med den tilføjelse, at der vedhæftes et bilag, hvor tidligere 

skolebestyrelsesmedlem imødekommes i retten til at få deres udtalelse ført til referat. 

Tillægget lægges ud på skolens hjemmesiden snarest og før godkendelsen af nærværende 

referat. 

 

Joakim siger, at han på vegne af Lisette gerne vil have ført til referat, at skolebestyrelsen 

tidligere er blevet rådgivet omkring folkeskolelovens $44, stk. 11 - hvor deltagende 

medlemmer har ret til at få mindretalsudtalelser ført til referat. 

 

Rune fortæller, at retten til at få mindretalsudtalelse ført til referat ikke er nævnt i 

folkeskolelovens $ 44, men at det er skrevet i “Forslag til Lov om ændring af lov om 

folkeskolen”, fremsat den 31. marts 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder). 

 

Erik fortæller, at godkendt referatet fra mødet 12 oktober fortæller, at daværende 

medlemmer valgte at trække sig inden mødet officielt startede. Yderligere er daværende 

medlemmer ikke skrevet på som deltagere af mødet. 

Derved bortfalder retten til at få mindretalsudtalelse ført til referat. 

 

Carsten betrager, uagtet ovenstående kommentarer, at referat, og tillæg til referat, er 

godkendt. 

 

 

 

3. Konstituering af skolebestyrelsen v/Carsten 

 

Anne Marie blive budt velkommen af skolebestyrelsen 
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Det besluttes, at suppleanter fremadrettet er deltagere på skolebestyrelsesmøder. 

 

 

Efter suppleringsvalget er foretaget og der har været kampvalg, så står det klart at: 

 

Erik Stensgaard Graversen: 110 

Anne Marie Verdi: 49  

 

Begge er valgt som ordinære medlemmer af skolebestyrelsen 

 

Pernille Langer: 31 

Qasim Ahmed: 17  

 

Er valgt som suppleanter for skolebestyrelsen. 

 

 

Anne Marie og Rune stiller op til formandsposten. 

Anne Marie stiller op til næstformandsposten. 

Erik peger på René til næstformandsposten. René accepterer og stiller op til 

næstformandsposten. 

 

Anne Marie trækker sit kandidatur til formandsposten. 

 

Rune er valgt til formandsposten. 

 

Der afholdes hemmelig afstemning omkring næstformandsposten. 

 

René vælges til næstformandsposten. 

 

 

4. Mistillid til skolebestyrelsen v/Lisette og Joakim 

 

På sidste møde nåede bestyrelsen ikke at forholde sig til mistillid fra medarbejderne. 

 

Emnet “mistillid” opstår på baggrund af den besked, der sendes af de udtrådte medlemmer. 

Det nævnes, at medarbejderne var meget glade for tidligere forældrerepræsentanter. 

Tilbageværende medlemmer udtrykker, at de havde ønsket dialog med personalegruppen - 

inden der blev skrevet ud på Aula. 

 

I forlængelse af ovenstående udleverer Joakim på vegne af Lisette og ham et dokument til 

intern brug, der går på arbejdsmiljøet på skolen. Dokumentet udleveres som fortroligt og 

gennemgås kun overordnet på mødet. Dokumentet angiver overordnet eksempler på den 

mistillid som personalegrupperne har til en række af de nye forældrerepræsentanter. Det 

bliver anbefalet af Lisette og Joakim, at skolebestyrelsen med det samme følger op på de 

invitationer til dialog som personalet har sendt bestyrelsen. 
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Flere forældrerepræsentanter mener, at indholdet i dokumentet er behæftet med mange fejl, 

grænsende til direkte løgn. Der er diskussion blandt medlemmerne om, hvorvidt det er 

følelser eller fakta der beskrives. 

 

Herefter udleveres endnu et dokument som Lisette og Joakim ønskes ført til referat 

omhandlende deres motivation for at udtræde af skolebestyrelsen. Motivationen for Lisette 

og Joakims udtræden vedhæftes referat. 

 

Punktet afsluttes af Joakim med appel om at skolebestyrelsen vil tage drøftelsen til 

efterretning og se fremad. 

 

 

 

5. Ansættelse af ny skoleleder til vores fælles skole v/Carsten 

 

Præsentation af tidsplan og udpegning af 1-2 bestyrelsesrepræsentanter til 

ansættelsesprocessen 

 

Overordnet tidsplan: 

 

6/12: Skolebestyrelse indstiller 1-2 repræsentanter til at sidde i ansættelsesudvalgte (Børn 

og Unge Magistraten forestår proces) 

8/12: Indledende møde i ansættelsesudvalg 

3/1: Ansøgningsfrist 

4/1: Udvælges af ansøgere 

11/1: 1. Samtalerunde 

24/1: 2. Samtalerunde 

 

På medarbejdersiden er der peget på at have to tillidsvalgte med: Mikael Svith og Lejf Kühl. 

På ledelseslinjen bliver det foruden Henrik Schou og Annie Nortvig, der deltager. 

 

Fra skolebestyrelsen vælges som repræsentant: Anne Marie Verdi og René Sørensen. Det 

understreges, at der er tavshedspligt omkring ansættelsen, således at Anne Marie og René 

ikke kan referere herfra. Samtidig nævnes det, at det er Børn- og Ungechefen, der ansætter, 

og at ansættelsesudvalget er rådgivende. 

 

Kopi af tidsplan udleveret til ansættelsesudvalgets repræsentanter. 

 

 

6. Fremtidige planer for skolebestyrelsen  - hvilke områder vil vi som skolebestyrelse 

arbejde med v/Rune og René 

 

 - Temaer, indsatser, emner etc. - Årsplan  

 

Anne Marie Verdi har fremsendt et notat 2. december på Aula blandt skolebestyrelsens 

medlemmer, som er ønsket ført til referat. 

 

Dokument fra Anne Marie Verdi vedhæftet referat. 
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Det aftales, at punkt 6 genoptages på næste skolebestyrelsesmøde i januar. 

 

 

Formandskabet aftaler med skoleleder to møder, hvor det bliver muligt kort at præsentere 

formandskabet før jul: 

 

12/12 lærere 

13/12 pædagoger 

 

Og der aftales et formandsmøde med skoleleder hvor konstituerede skoleleder Henrik Josva 

Schou deltager. 

 

 

7. Evt. 


