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Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 20. august 2018 kl. 19.00-21.00 

 
Til stede: Steen Garst, Lone Bahnsen Rodt, Lone Kejser Petersen, Anne Kjeld Pedersen, 
Vibeke Bergmann 
Fraværende: Tekla Lund Jessen 

 
 

1. Konstituering – skolebestyrelsen vælger formand blandt forældrerepræsentanterne 
Lone Bahnsen Rodt vælges som ny formand for bestyrelsen.  
 

2. Aktuelt fra skoleledelsen 
Sygefravær 
Sygefraværet er steget markant i løbet af 2018.  
Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefravær i LMU.   
Der er arbejdes fortsat med nedbringelse af episoder med vold og trusler mod 
medarbejdere. Der er i sidste skoleår etableret nye tiltag bl.a. ”slusen” for nye elever, der 
potentielt kan være udadreagerende.  
 
Personale 
Der er ansat en ny pædagog fra 1.oktober. 
 
TS-møder  
Årets TS-møder er planlagt.  
 
Klasserne 
Alle klasser er kommet godt i gang med skoleåret.  
 
Hærværk 
Der har været meget hærværk på skolens legeplads i løbet af sommerferien.  
 
Kompetenceudviklingsforløb uge 32/33 for alle ansatte i Børn og Unge: 
Baggrund i ”Halsagen”, der har udløst spørgsmål om, om formelle krav og regler 
overholdes i Skanderborg Kommune. 
Udarbejdet af Kromann Reumert, Fagsekretariatet Børn og Unge, Lærerforeningen og 
Skolelederforeningen. 
Kurset indeholder som optakt en orientering om baggrunden og et systemoverblik. Hvilke 
systemer skal anvendes til hvad? 
 
Kurset er inddelt i 4 temaer: 

1. Fra pædagogisk praksis til sager  
Behandler sondringen mellem faktisk forvaltning og afgørelser (eller afgørelseslignende 
situationer). Samt hvordan afgørelser håndteres systemmæssigt i SBsys. 
 

2. Underretningspligt: 
Behandler regler og opmærksomhedspunkter i forbindelse med underretninger. I hvilke 
situationer der skal underrettes og procedurerne herfor.  
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3. Notatpligt  
Behandler regler og opmærksomhedspunkter i forbindelse med notatpligt. Hvornår der skal 
udarbejdes notater, og hvordan disse kan opbevares.  
 

4. Journaliseringspligt 
Behandler regler og opmærksomhedspunkter i forbindelse med journalisering. 

 
3. Forretningsorden for skolebestyrelsen  

Forretningsorden rettes til og medsendes til godkendelse med næste mødes dagsorden. 
 

4. Forslag til emner som skolebestyrelsen skal arbejde med de kommende to år. 
Princip for klassedannelse.  
Kontrakt.  
Gennemgang af eksisterende principper. 
Økonomi.  
 

5. Evaluering af ansættelsesprocedure og skolebestyrelsens deltagelse 
Skolebestyrelsen deltager i ansættelsesudvalget 
Opmærksomhedspunkter kunne være retningslinjer for udvælgelse og ansættelsesudvalgets 
størrelse.  
 

6. Deltagelse i dialogmøde med Undervisnings- og Børneudvalget den 6. september 
Steen Garst, Lone Bahnsen Rodt og Anne Kjeld Pedersen deltager. 
 

7. Evt. 
Deltagelse i borgermøde den 28.august. 
Steen Garst deltager. 
 
 

 
Referat godkendt den____________ 

 
  

___________________________________ 

Lone Bahnsen Rodt 

____________________________________ 

Steen Garst 

  

____________________________________ 

Tekla Lund Jessen 

_____________________________________ 

Lone Kejser Petersen 

  

_____________________________________ 

Vibeke Bergmann 

______________________________________ 

Anne Kjeld Pedersen 
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