
Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Næsby Skole, 11/12-19, kl. 18 i personalerummet 
 
 
Dagsorden: 
 

Punkter Referat 
Orientering fra 

- Ledelsen 
- Elevrådet/rettighedsrådet 
- Medarbejderrepræsentanter 
- Formanden 
- Øvrige mødedeltagere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen:  
 

• Vores direktør Poul Anthoniussen er død efter 
trafikuheld. Stabschef Camilla Nowak er konstitueret 
som direktør 

• Antal elever: 379 
• Travl december måned med blandingen af alm. 

skolehverdag og ”decemberbørn” og hygge 
• Pædagogstilling og pædagogmedhjælperstilling slået 

op 
• Taget over gymnastiksalen forventes færdigt i januar 
• Projektopgave i 9.kl. i sidste og denne uge – skoleårets 

første eksamen 
• De to sidste dage før jul – anderledes dage. Kirke og 

julebingo onsdag 
• Vi har ansøgt Facebook om 3 x 150.000 til digital 

dannelse/Makerspace/Wizefloor – vi håber, 
ansøgningerne går igennem – svar februar 

• Vi har nu en Facebookside 
 
 
Elevrådet/rettighedsrådet:  
R er i gang med at planlægge markedsdag 10.1., som de står 
for – elevrådet har været med til arbejdet med lektie- og 
trafikpolitik.  
Medarbejderrepræsentanter 
Lærerne: 
Ikke noget. 
Pædagogerne: 
Styrkede læringsplaner. 
Mange ansøgere til stillingerne. 
Formanden:  
Ikke til stede. 
Øvrige deltagere:  
Kommentar fra forældre vedr. bad efter idræt, som drøftes. 
Princippet bevares. 
 

1. Trafikpolitik  Til godkendelse efter behandling hos personale og elever. 
Godkendt og lægges ud på Aula. 
Maria laver en kort pjece med indholdet kortet ned – til 
uddeling. 

2. Retningslinjer for lektier Til godkendelse efter behandling hos personale og elever. 
Godkendt med få ændringer. 

3. Kvalitetsrapport vedhæftet 
dagsordenen 
 

Ønsker bestyrelsen at komme med høringssvar? 
Beslutning om, at bestyrelsen kommer med høringssvar. 
Forslag kommer rundt i løbet af næste uge, som alle kan tage 
stilling til. 



4. Information til forældrene Gendrøftelse med udgangspunkt i Helles skriv, som er mailet 
rundt til alle. 
Drøftelse om, hvor meget tillid mellem skole og hjem betyder, 
at det er vigtigt at se på lærernes og pædagogernes 
ressourceforbrug, og at børnene kommer først. Lærerne og 
pædagogerne er professionelle og kan tage hånd om børnene. 
Beskeder mellem skole og hjem bør især være 
fællesbeskeder om klassefællesskabet. Ved særlige episoder 
og behov skal der naturligvis besked hjem. Vi prioriterer 
fortsat tæt skole-/hjemsamarbejde. Generelt fungerer vores 
skole-/hjemsamarbejde godt. Mundtlig dialog og møder må 
ikke nedvurderes. På forældremøder kan vi kommunikere 
ud, hvordan kommunikationen forventes at blive i klassen. 
Forventningsafstemning vigtig. 
Vi henviser i øvrigt til retningslinjer for skole-
/hjemsamarbejdet. 
 
Vi ser efter, om vi kan få en god foredragsholder ud til foråret 
om dette.  

5. Aula  Spørgsmål? 
 
Besked i næste månedsbrev, om at man skal huske at 
sygemelde barnet hos Dorthe om morgenen telefonisk og 
ikke på Aula. 
 
Vikarmodul har været gået ned to dage i træk … 
 
Notifikationer – virker de? 
 
Der har været workshop for forældre – og ingen mødte op, så 
det må være et tegn på, at det fungerer OK. 

6. Forberedelse af formandsskifte Beslutning: 
Alle læser i skole og forældre, hvordan processen er til mødet 
i januar. Berith udsender regler.  
Er det nyt vedr. valget? Ellers tages det op til januar.
  

7. Tilsyn – rundvisning efter ønske  
8. Evt.  Nyt Unilog i uge 8 – nok fin opdatering. 

 
Seminar i marts – sammen kan skolebestyrelsen bruge data i 
sit arbejde – i foråret, bl.a. 21.3.20. 
 
Lærerkommissionen kommer med rapport på mandag. BB 
sender den til skolebestyrelsen. 
 

  
Ordstyrer: Ulrik 
Referent: Berith 
Tilstede:  Birgit, Liselotte, Louise, Mona, Brian, Maria, Kristoffer, Helle og Berith  
Afbud: Mathilde og Ulrik 
 
Næste møde: 23.1. kl. 19 
Punkter:  
 
Drøftelse af valgprocedure 



Overblik over principper/politikker og hvordan får vi dem ud til alle 
Tilsyn – gennemgå retningslinjer for skolebestyrelsens tilsynspligt 
 
Senere møde 
Faglærer fortæller 
Forslag om en eller to gange om året at have fællesmøder med andre skolebestyrelser 
 
 
 
Årets møder 

Ugedag Dato og 
klokkeslæt 

Tirsdag 20.8. kl. 19-21 
Onsdag 18.9. kl. 19-21 
Torsdag 24.10. kl. 19-21 
Tirsdag 19.11. kl. 19-21 
Onsdag 11.12. kl. 18-21 
Torsdag 23.1. kl. 19-21 
Tirsdag 25.2. kl. 19-21 
Onsdag 1.4. kl. 19-21 
Torsdag 30.4. kl. 19-21 
Tirsdag  19.5. kl. 19-21 
Onsdag 17.6. kl. 18-21 

 


