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SIDE 1 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag d. 2. november 2016 kl. 19:30-21:00 
Referat i kursiv 

Tilstede: 

Forældrerepræsentanter: Anja, Anne, Helle, Mette, Morten og Steffen 

Elevrepræsentanter: Fraværende 

Personalerepræsentanter: Gunni Østergaard 

Ledelse: Lisanette Qvortrup, Martin Krog Frederiksen 

Fraværende: Robert og Søren 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

 Steffen skriver til Personalenyt 

 

2. Kommunikation om konkret episode 

Der har været en episode med nogle udefrakommende unge mænd som har frustreret 

en del forældre. Episoden gennemgås og SB giver input til mere fyldestgørende kom-
munikation i sager af lignende karakter.  

LQ orienterede om episoden, samt hvilke tiltag der blev taget i den forbindelse. 

Dialog om hvordan man kan håndtere sådanne episoder, herunder kommunikationen i 
den forbindelse. Det er vigtigt, at man i sådanne sager får kommunikeret ud at alle 
implicerede parter har været inddraget. Vigtigt at er bliver signaleret at skolen har 

hånd om sagen. Der bør også være en rutine om, at man laver en opfølgning når 
dønningerne har lagt sig. 

Også dialog om rammerne for hvordan sådanne sager skal håndteres. Herunder hvor-
dan vi arbejder med tonen blandt eleverne etc. 

Sagen er et klassisk eksempel på hvordan der kan være mange virkeligheder i sager 
som denne. 

Vurdering at selve håndtering af situationen var rigtig god, men den er et læringspo-

tentiale i kommunikationen om sagen. Det var godt at vi skrev ud samme dag, så-
ledes at forældrene var forberedte på at der var sket noget. 
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SIDE 2 

DRØFTELSE 

3.  Forventet regnskab 3. kvartal samt strategi og principper for budget 2017 

Martin Krog gennemgår ovenstående og der vil være mulighed for kommentarer som 

kan samles op i økonomiudvalget efterfølgende. 

Martin gennemgik forventet regnskab for 3. kvartal.  

Martin gennemgik strategi og principper for budget 2017.  

Martin præsenterede rammerne for budget 2017 

Første drøftelse af eventuelle investeringer i 2017. Der var opbakning til ledelsens for-

slag om at fortsætte de linjer der er lagt i forhold til forskønnelse og IT. 

 

ORIENTERING (KL.20.30) 

 

4. Nyt fra personalet  

Livet går sin daglige gang. 

Marcin Majewski er valgt som tr for lærerne. Han er også valgt som medarbejderrepræ-

sentant i bestyrelsen. 

 

5. Meddelelser 

Der er ansat en ny pædagogisk leder. Hun hedder Rikke Undall og har været ansat på 

Hornslet Skole. 

Der bliver udrullet en læringsplatform der hedder Minuddannelse 

6. Eventuelt 

MKF orienterede om udmøntningen af IT-støtte, computerne tildeles efter en model 

baseret på elevtal. Forventningen er at Ellevangskolen vil få mellem 60-100 com-

putere. 

Henvendelse fra 2x omkring fysiske rammer i klasselokalet. Der er taget en beslutning 

på skolen, som medfører at klassen flyttes. Ændringen vil have effekt fra 1. januar 

2017. Der har været arbejdet med sagen siden sommerferien, men der er mange 

aspekter der skulle falde på plads. 
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