
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde d. 22.5.18 kl. 17.00-19.00 

 
Tid: Beskrivelse: 

I: Information 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

H: Høring 

Deltagere:  
Jens Colberg-Larsen (JL) 
Claus Egmose Nielsen (CN) 
Christina Nygaard-Larsen (CL) 
Steen Gaardsted (SG) 
Olga Lozova (OL) 
 

Fraværende:  
Mads Thomsen (MA) 
Frederikke Hemdrup (FH) 
Lisbeth Bertelsen (LB) 
Kari Hylleborg Jensen (KJ) 
 

 
Mai-Britt Thorup Jensen (MT) 
Bjarke Nielsen (BN) 
Anne Bloch Petersen (AB) 
Thomas Gjørup Hansen (TG) 
 
Elev-repr. 
 

 

  1. Referent TG 

  2. Nyt fra ESU Intet nyt 
 

  3. Evaluering/erfaringer 
i forhold til skb’s arbejde de 
sidste 4 år. 

Jens har haft et dokument ude, CL har noteret i 
arket. 

- CL vigtigt at der er en skabelon til 
principper. 

- JL savner en lister over gældende 
principper. Hvor er de ?. Ledelsen skal 
have dem opdateret i forhold til 
hjemmeside og intra 

- CN: Husk informationer til “lindved by”  
- BN: bekymring for kulturen er væk, 



formanden har trukket et stort læs. 
- AB: Skolebestyrelsen har været gode til 

at være bestyrelse og ikke 
sagsbehandlere for mit “barn”. 

- JL: vigtigt at bredde opgaverne ud, 
specielt i det politiske lag. 

- JL: mere reklame for kontaktforældre 
møderne. 

- JL:Intro til google drev på det første 
møde. 

- JL: teambuilding, den nye bestyrelse 
skal hurtigt i arbejdstøjet 

- CN: samarbejde omkring årshjulet, men 
få tovholdere på, hvem har ansvaret? 

 

  4. Årshjul 
bestyrelsesarbejdet 

Oplægget bringes videre til den nye bestyrelse. 
Emner er indarbejdet i årshjulet, hvor der er 
mulighed for at have ansvarlige på.  
Lokalrådsmøder med  årshjulet. 
Jobsamtaler, sådan at SKB kan være med. 
 

  5. Den nye 
databeskyttelseslov 

AB orientering. 

 VI skal gerne leve op til den nye 
databeskyttelseslov, sådan at ansatte, forældre 
og elevers data er sikret. 

Postforsendelse i sikre systemer e-boks eller 
intra. 

 

  6. Skoleårets 
planlægning: 

● Ny struktur 
indskolingen 

● Ansættelse 

Ændring af indskolingen i forhold til UUV. Den 
fagfaglige undervisning er flyttet til om 
formiddagen. Spisepausen flyttes til efter kl 12. 
UUV til efter kl 12. 

Vi har en stilling med HD og Engelsk slået op. 
Fast stilling fra 0,8 til et fuldtidsjob. 

Samtaler onsdag d.6/6 kl 16 



  7. Dimission SKB er meget velkomne den 28/6 kl 19.00. 

CL deltager ikke. Vend tilbage til BJ om man 
deltager 

  8. Sidste møde 18. juni 
- Goddag og farvel 

1 times møde 17.00- 18.00 gl SKB 

Overdragelse/ spisning. (pkt 3 og 
Fællesspisning Uldum) 

Herefter konstituering af ny bestyrelses. (AB 
årshjul) 

  9. Orientering fra: 
a. Formand 
b. Ledelse 
c. Personale 

 

  10. Evt.  

 
 
 


