
 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 271119 kl. 18.00 

Vi starter med spisningen kl. 18.00 

Afbud: Kristian & Julie 

 

1. Elevrådet 

10 min. 
 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har haft møde og talt om fælles aktiviteter. Der 

er et ønske fra elevrådet om at holde fælles skolefest, 

hvor både store og små er sammen. 

Elevrådet har efterfølgende drøftet mængden af 

trivselsundersøgelser herunder ”Ung profil”. Der er 

enighed om, at det er ok. 

2. Henvendelse til hallens 

bestyrelse 
05 min. 
(MPE) 

 
 

Formål: Vidensdeling, drøftelse og beslutning 

 

Vi ønsker at gøre brug af hallens nye Multisal. Vi 

har sendt en skrivelse til halinspektøren og hallens 

bestyrelsesformand 

(Brødtekst med i mail) 

Der er lavet en god aftale med Hallen om en udvidelse af 

brugen af hallen. Vi får nu mulighed for at bruge den lille 

multihal i forbindelse med idræt. Det er også lykkes at få 

en ekstra glemt position til idræt i udskolingen. 

Foreningslivet efterlyser medlemmer. Der bliver etableret 

et samarbejde med de idrætslærere, som har idrætstimer 

i ydertimer, hvor trænere fra foreningerne kan komme og 

præsentere deres tilbud. 

3. AULA  
25 min. 

(MHO) 
 

Formål Vidensdeling  

 

Nøgleord: Optimering, mangler, billeder, tilmelding 

SFO arkiv i 365, sikker mail og hjemmeside 

Orientering fra MHO om ovenstående punkter 

Aula er i fuld gang og nye ting og funktioner opdages 

hver dag. Der savnes stadig en del overblik. 

Alle ansatte har fået en arbejdsmail 

(@aabenraaskoler.dk) 

Hjemmesiden er fortsat i luften og der vil blive arbejdet 



 

med den. 

4. Nye bekendtgørelser 
15 min. 
(MPE) 
 

Formål vidensdeling og drøftelse. Se bilag 

a) Fravær ved elever, nye regler på området gør, at 

skolen skal lave en underretning til kommunen ved 

15% ulovligt fravær og forældrene bliver trukket i 

børne- og familieydelse. 

b) Vejledning – herunder UPV, fremadrettet skal 

alle elever nu parathedsvurderes til alle 

videregående uddannelser. Vurderingen foregår to 

gange i 8. klasse og to gange i 9. klasse. 

c) Projektopgaven, praksisfaglighed er et nyt 

indsatsområde, som skal sikre, at der bliver 

arbejdet mere og bedre med selve produktet 

omkring projektopgaven. 

 Pause  

5. Virksomhedsplanen 2020 

30 min. 

(MPE) 

Formål: Vidensdeling og drøftelse. Se bilag 

MPE gennemgik og fremlagde virksomhedsplanen. Mange 

ting ser rigtige gode ud og så er der steder hvor vi kan 

gøre det bedre. 

6. Vidensdelingspunkter  

20 minutter 

(Alle) 

a) Tilbagemelding fra dialogmødet den 12.11 

(Rene), Den nye skolechef blev præsenteret. 

Gruppearbejde med respektive politiker, hvor det 

blev drøftet, om beslutningen om kortere skoledag, 

skulle ligge i skolebestyrelsen eller i forvaltningen. 

Derudover blev det drøftet hvordan vi bliver 

Danmarks bedste folkeskole, men hvad skal man 

måle det på? 

b) Ny ansættelse - MB’s afløser (Annika), Skolen 

har ansat en afløser for MB. Han hedder Morten 

Knudsen. 

c) Økonomi 2019 og 2020 (Michael), der har 

været et lille merforbrug i 2019, som udligner sig i 

2020 grundet en lille stigning i elevtallet. 

d) OBS punkter pegende mod 2020 (Alle), 

punktet udsættes til næste gang. 

7.  Meddelelser  

 

8. Punkter til næste møde  

 



 

 Evt. - Forslag til at skrive et julekort fra bestyrelsen til 

alle ansatte. 

 
Mvh. 
Rene Toft Kristiansen                                                      Michael Petersen 

 
 

 
Underskrifter: 
 

 
Rene Toft Kristiansen __________________________________________________ 

 
Marie Fink                 __________________________________________________ 

 
Ole Rasmussen          __________________________________________________ 
 

Bitten Petz                __________________________________________________ 
 

Michael Jessen          __________________________________________________ 
 
Kristian Refsgaard      __________________________________________________ 

 
Sanne Æ. Lundgreen  __________________________________________________ 

 
Michael Petersen        __________________________________________________ 
 

Majbrit Osmundsen    __________________________________________________ 
 

Morten Hoff               __________________________________________________ 
 
Annika Hindrup         ___________________________________________________ 

 
Conny Jessen           ___________________________________________________ 

 
 

 


