
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

   

Referat af  møde 

Den 19. februar 2020 kl. Kl. 18.00 - 20.30 Afd. Græse Bakkeby   
 

 

MØDEDELTAGERE 

 

Finn Filsø 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Morten Sørensen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

Michael Christensen 

 

 

 

Fraværende: 

Marie Frederiksen 

Morten Villadsen 

Rasmus Pedersen 

Garijela Stojkovic  (elevrepr) 

Ayat Khaled Amair  (elevrepr) 

 

 

Formøde for forældrevalgte kl. 17.30 – 18.00 

 

 R e f e r a t 
Sag nr. 1  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af dagsorden. 

Punkt om basisoplysninger ikke på dagsordenen, da oplysningerne ikke kan 

trækkes pt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

Sag nr. 3  Spørgsmål til informationsskrivelsen 

Bilag vedhæftet. 

I januar måned havde afd. Marienlyst besøg af politi med narkohunde. Det 

var som led i en forebyggende og præventiv indsats. De var rundt i alle 

klasser, og andre indeområder og ligeledes udenfor. Der blev ikke fundet 

stoffer på skolen eller i området udenfor. 

Eleverne var positive overfor tiltaget. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at der tages initiativ til dette. 
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 R e f e r a t 
 

Den nationale trivselsundersøgelse er i gang nu.  

 

 

Sag nr. 4  Opdatering af årshjulet. 

Bilag vedhæftet. 

Årshjulet er opdateret med valg til skolebestyrelsen i foråret 2020. 

 

Ingen andre opdateringer til årshjulet. 

 

 

 

Sag nr. 5  Nyt fra elevrådet. 

Ingen mødt fra elevrådet. 

Elevrådskontaktlærer orienterede: 

Afd. Marienlyst holder elevrådsmøde d. 20.2. med bl.a. et punkt om fælles 

elevrådsdag den 5. marts. De overordnede emner for dagen er: 

• Antimobbepolitik 

• Nodging 

• Undervisningsmiljø 

 

Elevrådet skal også lave ansøgninger om at få del i kommunens pulje på 

100.000 kr. til fælleselevrådet. 

 

 

 

 

Sag nr. 6  Budget 2020 

Bilag vedhæftet. 

 

Opdateret budget blev uddelt 

Skolen har i starten af året fået udbetalt penge fra Undervisningsministeriet, 

som skolen har fået tildelt i forbindelse med projekterne ”Plads til 

forskellighed” og ”Turboforløb 8. årgang.” 

Disse midler lægges til skolens driftsbudget. 

Budgettet er fordelt efter bl.a. personalets ønsker og sidste års forbrug. 

Der gemmes et beløb til uforudsete udgift 

 

Skoleleder Joy gennemgik budgetforslaget og svarede på de spørgsmål der 

var omkring fordelingen af pengene. 

 

Bestyrelsen godkendte budgettet. 

 

Bestyrelsen besluttede, at melde sig ind i foreningen Skole og forældre. 

 

 

Sag nr. 7  Skolebestyrelsesvalg forår 2020. 

Uddannelsesudvalget har på sit møde d. 4.12.2019 besluttet at beholde den 
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 R e f e r a t 
4-årige valgperiode for skolebestyrelser. 

På skolebestyrelsens konstituerende møde d. 21. 8.2018 besluttede 

bestyrelsen at afholde forskudt valg hver andet år. 

På valg i år er: 

Finn Filsø 

Morten Villadsen 

Sanne Sørensen. 

 

Fælles kommunal retningslinje for afholdelse af skolebestyrelsesvalg er 

vedhæftet. 

 

Det blev vedtaget at afholde opstillingsmøde onsdag den 6. maj 2020, kl. 

17.00.  

Bestyrelsesmedlemmer skal senest 19. marts meddele formanden, om man 

genopstiller til skolebestyrelsen. 

Punktet genoptages på næste møde, hvor der bl.a. vil foreligge en tidsplan 

for valget. 

 

 

Sag nr. 8  Orientering om faglig handleplan. 

Bilag vedhæftet. 

 

Alle skoler i kommunen er blevet bedt om at lave en faglig handleplan. 

 

Da Trekløverskolen ikke præsterer på det niveau, som man kan forvente 

ifølge de sidste nye tal fra Cepos er der udarbejdet en handleplan, som er 

målrettet 8. og 9. årgang frem til juni 2020. 

Ved hjælp af en målrettet faglig indsats skal vi til afgangsprøve i 2020 have 

en fremgang i forhold til afgangsprøven i 2019. 

 

Fra næste skoleår planlægges der et forløb omkring årsprøver allerede fra 7. 

årgang, så eleverne bliver rutineret i, hvad det vil sige at være til prøve. 

 

Bestyrelsen tager orientering om handleplanen til efterretning. 

 

 

Sag nr. 9  Forældrehenvendelser. 

Særskilt referat sendes til forældrevalgte medlemmer. 

 

 

 

Sag nr. 10  Eventuelt. 

Der er afholdt orienteringsmøde for kommende 7. kl. forældre og elever. 

Mødet forløb godt og der var mange spørgsmål fra forældrene. 
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 R e f e r a t 
Sag nr. 11  Personalenyt 

Ny pædagogisk leder starter på afd. Marienlyst den 1. marts 2020 

 

 

Sag nr. 12  Rekruttering og fastholdelse (kun for forældrevalgte medlemmer) 

Særskilt referat sendes til forældrevalgte medlemmer. 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

• Deltagelse af ledere og husråd fra afd. MA 

• Basisoplysninger 

• Skolebestyrelsesvalg. 

• Tiltag til forøgelse af svarprocenten af forældretilfredsundersøgelsen. 

 

 

 


