
Referat	  af	  Skolebestyrelsesmøde	  på	  Skolen	  ved	  Nordens	  Plads.	  
	  

Dato:	  19-‐09-‐2016	  

Kl.	  17.00	  –	  19.30	  

	  

Deltagere:	  Lars	  Kragh	  Hansen,	  Pernille	  Verhoog,	  Rikke	  Rask,	  Peter	  Mikael	  Bom	  Hansen,	  Per	  Mikkelsen,	  
Christina	  Gjødvad	  

Gæster:	  	  	  

Afbud:	  Henrik	  Gerlufsen,	  Birthe	  H.	  Larsen,	  Jens	  Jakob	  Andersen,	  

Punkt	   Bemærkn	   Referat	  

76.	  Opgaveloggen	  +	  evt.	  
bemærkninger	  til	  
Dagsorden	  

	  
Loggen	  er	  ajourført	  før	  sommer	  og	  vi	  starter	  en	  ny	  
op.	  
	  

Tilføjelser	  til	  dagsorden:	  

86.	  Principper	  ifm	  forældreklager	  

87.	  Kommunikation	  (fast	  punkt)	  

Vedr.	  pkt.	  84	  –	  Ændres	  fremover	  til	  ”Nyt	  fra	  personalet/	  
TR”	  

77.	  Opstart	  -‐	  Metropol	   Orientering	  
Punktet	  udskydes	  til	  næste	  gang	  

78.	  Budget	   Orientering	  
Det	  vedtages,	  at	  budgettet	  bliver	  et	  fast	  punkt	  
fremover.	  Bestyrelsen	  vil	  til	  hvert	  møde,	  få	  medsendt	  
en	  budgetopfølgning,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  følge	  med	  i	  
forbruget.	  Budgettet	  gennemgås	  næste	  gang,	  hvor	  
administrativ	  leder,	  Pernille	  Elkjær	  deltager.	  	  

79.	  Klubben	   Orientering	   Punktet	  udskydes	  til	  næste	  gang	  

80.	  Kolonier	   Status	   Skolen	  er	  blevet	  tilbudt	  at	  overtage	  to	  kolonier	  i	  
Odsherred.	  Vi	  afventer	  yderligere	  med	  hensyn	  til	  vilkår	  
mv.	  
Peter	  Mikael	  ønsker	  punktet	  på	  fast	  fremover.	  

81.	  Ansættelsesprocedure	   	   Der	  stilles	  spørgsmål	  til	  om	  skolen	  indhenter	  referencer	  
på	  nye	  medarbejdere.	  Per	  gennemgår	  



ansættelsesproceduren	  –	  Vi	  har	  et	  ansættelsesudvalg	  
bestående	  af	  TR,	  ledelsesrepræsentant,	  repræsentant	  
fra	  teamet	  og	  Per.	  Der	  indkaldes	  som	  udgangspunkt	  til	  
to	  samtaler	  hvorimellem	  der	  tages	  referencer.	  Der	  har	  i	  
to	  tilfælde	  ikke	  været	  indhentet	  referencer,	  da	  de	  
pågældende	  lærere	  har	  været	  ansat	  på	  skolen	  som	  
medhjælpere	  op	  til	  ansættelsen.	  	  

82.	  Besøg	  fra	  skoleudvalget	   	   Bestyrelsen	  ønsker	  at	  invitere	  Undervisningsudvalget	  
ud	  på	  besøg	  på	  et	  bestyrelsesmøde.	  Peter	  Mikael	  
sender	  dem	  invitation	  datoer	  for	  vores	  møder.	  

83.	  Kontaktforældre	   	   De	  nye	  kontaktforældre	  inviteres	  til	  bestyrelsesmødet	  
d.	  24/10	  kl.	  18.30	  til	  ost	  og	  rødvin.	  Lisbeth	  tjekker	  hvem	  
der	  er	  kontaktforældre	  i	  de	  enkelte	  teams	  og	  lægger	  
sedlen	  og	  invitationen	  ud	  på	  ForældreIntra.	  	  

Nyt	  fra	   	   	  

84.	  Nyt	  fra	  personalet	   	   Christina	  orienterer	  om	  Børne-‐	  og	  Ungdomsrådets	  skrift	  
vedr.	  styrkelse	  af	  skole-‐	  hjem	  samarbejdet.	  Bestyrelsen	  
afventer	  at	  få	  materialet	  tilsendt	  og	  tager	  emnet	  op	  
der.	  

85.	  Nyt	  fra	  ledelsen	   	   Forslag	  om	  udvidelse	  af	  Dagbehandlingen	  til	  30	  elever	  
behandles	  i	  aften.	  Dagbehandlingen	  bliver	  på	  SvNP.	  
Rekordhøjt	  antal	  nye	  skolestartere	  i	  år,	  så	  der	  er	  travlt	  
og	  personalet	  yder	  en	  imponerende	  indsats.	  	  
Generelt	  glade	  forældre	  og	  medarbejdere.	  
Sygefraværet	  er	  faldet	  drastisk,	  da	  vi	  har	  haft	  en	  
længere	  periode	  uden	  langtidsfravær	  og	  med	  lavere	  
korttidsfravær.	  	  

86.	  Principper	  ifm	  
forældreklager	  

	   Bestyrelsen	  har	  modtaget	  to	  forældreklager,	  hvoraf	  den	  
ene	  er	  anonym	  og	  derfor	  af	  princip	  ikke	  behandles.	  
Peter	  Mikael	  vil	  respondere	  på	  den	  anden.	  	  
	  
Punkt	  til	  næste	  møde:	  Principper	  for	  teamdannelse	  –	  
herunder	  kommunikation	  omkring	  personalerokeringer	  

87.	  Kommunikation	   	   Udskydes	  til	  næste	  gang	  og	  sættes	  fremover	  på	  som	  
fast	  punkt.	  	  

Evt.	   	   	  

Dialogmøde	  27/10	  kl.	  17	  i	  
Multisalen	  

	   Opfordring	  til	  at	  møde	  op.	  
	  
	  

	  

Referent:	  Lisbeth	  Danielsen	  


