
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 

Referat er kursiveret under dagsordenspunktet.. 

 
 
Tirsdag den 9. august 2016 kl. 19.00 – 21.00 i kontorets mødelokale på Sydbyskolen, Parkvej 

109  

 

Medlemmer: xxx 

 

Fra ledelsen: Annika og Susanne  

 

Fraværende/afbud: Lena Larsen 

Referent: Susanne Kusk 

 

Dagsorden:  

Præsentation af alle medlemmer. 

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter)   

Dagsorden godkendt 

 

 

 

 

 

2. Tavshedspligt (2 minutter) (Annika) (orientering) 

AB præciserer, at kun det man selv har ytret må viderebringes, alt andet er underlagt af 

tavshedspligt. Referater er kun beslutningsreferater. 

Fremover vil det fremgå i referatet, om punkter er beslutning eller drøftelse 

Niels Grove vil være skolebestyrelsens presserepræsentant – den der udtaler sig til pressen. 

 

3. Møder for resten af skoleåret (10 minutter) (beslutning) 

Se bilag. 

Det besluttes, at alle møder i dette skoleår rammessættes fra 18.00 – 20.00. Dog undtaget af 

mødet den 24/8.2016 der er fra klokken 17.00 – 21.00 

Med ovenstående ændring godkendes mødeplanen. 

Dato Tidsrum Aktivitet Indhold Sted 

9/8 19-21 SB møde Færdiggøre forretningsorden og møderække Sydby 

24/8 17-21 Temaaften Færdiggøre principper og årshjul Sydby 



22/9 18-20 SB møde Værdiregelsæt besluttet Skt. Jørgen 

31/10 18-20 SB møde  Sjølund 

6/12 18-20 SB møde  Rønnebæk 

4/1 18-20 SB møde  Uglebro 

2/2 18-20 SB møde  Sydby 

6/3 18-20 SB møde  Skt. Jørgen 

4/4 18-20 SB møde  Sjølund 

15/5 18-20 SB møde Møderække og årshjul 2017-18 Rønnebæk 

 

 

4. Forretningsorden (30 minutter) (beslutning) 

Forretningsordenen godkendt Se bilag. 

 

5. Høringssvar på SAO (måske 10 minutter) (beslutning) 

Se bilag udsendt før sommerferien. 

Kobberbakkeskolens bestyrelse undlader at udarbejde høringssvar. 

 

6. Principper (50 minutter) 

Hvilke principper skal vi lave snarest (beslutning) 

a. Lovpligtige principper 

Se eventuelt folkeskolelovens $44 på 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182008  

 

i. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, 

skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, 

stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning 

på skolen og elevernes placering i klasser, 

ii. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den 

kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

iii. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, 

iv. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 

v. arbejdets fordeling mellem blandt det undervisende personale, 

vi. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 

vii. skolefritidsordningens virksomhed. 

 

b. Andre principper 

i. Princip for klassedannelse. 

ii. Princip brobygning mellem Sjølundsskolen og de øvrige skoler. 

iii. Princip for ansættelsesudvalg. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182008


Hvem laver udkast til hvilke principper til den 22/8? Udkast skal udsendes senest den 

19. august. (beslutning) 

Udkast til ordensregelsæt udarbejdes ud fra afdelingernes eksisterende ordensregelsæt. Annika 

Bramming sørger for at ordensreglerne sendes til SB-medlemmer. 

Susanne Kusk samler eksisterende principper fra afdelingerne og sender dem til SB. 

Der etableres grupper til principarbejdet den 24/8. 

1. Stine Schilling (Røn), Henrik (Ugl), Stine E (Sct), 

2. Søren Mølgaard (Sct J), Anita (Sjø, Sct), Nils(Syd), Søren Skytte (Røn) 

3. Anne (Syd), Lena (Sct), Mette (Røn), Anders (Sct) 

4. Ramus Malling (Sjø), Tine (Syd), Louise (Syd,Røn), Rasmus Østergaard (Røn, 

Sjø) 

Nils Grove fordeler principper til grupperne. 

 

7. Information fra medlemmer (10 minutter) (orientering) 

a. Elevrådet: (er ikke valgt endnu) 

b. Forældrene:  

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: Kommunens 10. klasses, inkl. EUD10, udbud. 

 

B. Hvad er skolerne ikke i mål med endnu? 

 Udfordringer på afd. Sjølund og i specialafdelingen på Sydby. 

 Intra giver enorme udfordringer. 

 Nye telefonnumre giver også udfordringer. 

 

Konfirmationsforberedelse skal dokumenteres. 60 timer årligt og tilstedeværelseslister til skolen. 

 

 

D.  

 AB orienterede om, at 10 klasse er i udbud.  

 Ledig stilling på Sct Jørgen 

 Tre ledige stillinger på Sydby 

 Tre ledige stillinger Sjølund 

 Daglig lederstilling på Sjølund 

 

Skolebestyrelsesformand deltager i ansættelsesudvalget til den daglige lederstilling på Sjølund. 

Lederne og TR deltager i ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af lærere og pædagoger. 

 

 

 

 

 



 

  

8. Foreløbig dagsorden til mødet den 22. august (10 minutter) (drøftelse) 

Se bilag. 

Mødet er den 24/8 

 

Punkter til dagsorden. 

 Budget 

 Selvforvaltningsaftale 

 Principper og ordensregler 

 Årshjul 

 Værdiregelsæt 

 Information fra ledelse til bestyrelse 

 

9. Skole og Forældres landsmøde 2016, som afholdes d. 18.-19. november. Hvem 

deltager? (2 minutter) (beslutning) 

Anders vil evt gerne deltage 

Stine E evt. 

Søren Skytte 

Tine 

Louise vil evt. gerne deltage 

Tilmelding foregår til Skole og Forældre 

Konklusion på næste møde den 24/8 

 

10. Eventuelt (3 minutter) 

SB venter på, at der kan laves en skolebestyrelsesgruppe på Intra til kommunikation mv.  

  



FORRETNINGSORDEN for SKOLEBESTYRELSEN 

1 Skolebestyrelsen udøver sine funktioner i overensstemmelse med de 

til enhver tid gældende bestemmelser i folkeskolelovens 

styrelsesregler og i den kommunale styrelsesvedtægt.  

2 Formanden vælges efter gældende lovgivning. Skolebestyrelsen vælger 

næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer ved simpelt 

flertalsvalg. Ved behov kan bestyrelsen i en valgperiode omkonstituere 

sig ved simpelt flertal. 

3 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af 

medlemmerne er til stede. Medlemmerne kan kun deltage i 

skolebestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede. 

4 Skolebestyrelsen fastsætter mødeterminer og tidspunkter for et 

skoleår af gangen.  

5 Når et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, 

indkaldes stedfortræderen ikke med mindre bestyrelsen i særlige 

tilfælde træffer beslutning herom. Ved længerevarende fravær 

vurderer skoleleder i samråd med formanden, om der skal indkaldes 

suppleant.  

6 Dagsorden for skolebestyrelsens ordinære møde kan indeholde:  
i. Elevforhold.  

ii. Tema/skolepolitik/principper.  

iii. Skole/hjem-samarbejde.  

iv. Beslutninger.  

v. Orienterings- og efterretningssager.  

vi. Fastsættelse af foreløbig dagsorden for næste møde.  

vii. Høringssvar 

viii. Økonomi/budget 

ix. Personsager.  

x. Eventuelt.  



7 Bilagsmateriale skal i alle tilfælde tilgå hele skolebestyrelsen. 

Suppleanter modtager kun nævnte materiale, hvis de er indkaldt til 

møde i skolebestyrelsen.  

8 Hastesager kan – uden at være optaget på dagsordenen – behandles, 

såfremt overhalvdelen af de tilstedeværende forældrevalgte 

medlemmer accepterer dette.  

9 I projektgrupper nedsat af skolebestyrelsen skal mindst et af 

skolebestyrelsens medlemmer deltage. I øvrigt kan projektgrupper 

suppleres med ikke-skolebestyrelsesmedlemmer.  

10 Formanden eller dennes stedfortræder kan træffe afgørelse i 

uopsættelige sager, der derefter forelægges på førstkommende møde.  

11 Forslag til punkter til kommende dagsorden fremsendes senest 10 

dage før næste møde. Dagsorden fremsendes 7 dage før kommende 

møde.  

12 Der vælges en mødeleder til hvert møde. Mødeleder afgør hvornår et 

punkt er gennemarbejdet.  

13 Det er formanden – evt. den fungerende formand – der har ansvaret for, 

at sager videreføres til ekspedition.  

14 Skolebestyrelsens er omfattet af tavshedspligt jf. forvaltningslovens 

kapitel 8. 

15 Beslutningsreferat fra bestyrelsens møde udsendes dagen efter 

skolebestyrelsesmødet.  



16 Medlemmerne har godkendt referatet, såfremt skolens kontor ikke har 

modtaget ændringsforslag eller bemærkninger inden en uge efter 

udsendelsen.  

17 Referatet bekendtgøres herefter på skolens hjemmesider.  

18 Ekstraordinært bestyrelsesmøde - hvis der er flertal blandt de 

forældrevalgte, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde.  
 

 

Vedtaget på Skolebestyrelses møde den 9. august 2016 

 

 

 


