
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 22/2 2022 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Skals Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen eller 
Dennis Villadsen vil være refe-
rent  
 
Julefrokost udsættes på ube-
stemt tid! 

Deltagere:      
Bent Aas Kjær, bestyrelsesformand 
Max Klitgaard Sørensen, næstformand 
 
Karsten Jørgensen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
Per Horn Petersen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
Martin Jacobsen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
 
Steen Villekold, forældrerepræsentant Skals 
Jane Henneberg Bay Jensen, forældrerepræsentant Skals 
Esben Viborg, forældrerepræsentant Skals 
 
Karen Peelen Arkestejn, medarbejderrepræsentant – lærer 
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
 
Rebekka Kjær, Elevrådsformand Skals 
Kira Linde Østergaard, Næstformand Skals 
Sofia Bjerregaard Sørensen, Elevrådsformand Ulbjerg 
Merle Skytte Sørensen, Næstformand Ulbjerg 
 
Malene Holst Andersen – Skoleleder 
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder 
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder 
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder 
 
Fraværende: 
Martin, Steen, Rebekka, Sofie og Merle. 

Dagsorden  
Overskrift og klassificering- er 
punktet til orientering (O), drøf-
telse (D), beslutning (B) eller et 
arbejdspunkt (A), 

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet 

Beskrivelse 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.  
 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

19.00 Godkendelse af denne dagsorden. 
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af 
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato. 

2.  Godkendelse af re-
ferat (B) 

19.00 
 

 

3.  Meddelelser (O) 
- Skoleledelsen 
- Formanden 
- ELEVRÅDET  
- Ulbjerg Skole 
- Ulbjerg SFO 
- Ulbjerg BH 

19.00 
5 min 

Skolefællesskabet har været igennem en forflyttelsesrunde. 
Bestyrelsen er blevet orienteret om, hvem det omhandler. 
Dette giver selvsagt nogle dønninger i hele organisationen, 
hvilket vi arbejder med. Hele Processen/situationen drøftes 
også i MED-udvalget.  
 
 



 

 
 

- Skals Skole 
- Skals SFO 
- Skals Klub 

Kira, fra elevrådet, fremlagde elevrådets arbejde med skolens 
værdiord. 
 
 

4.  7 minutter - 
(O) 

19.05 
15 min 

Skals/Ulbjerg SFO: 
SFO Skals og Ulbjerg. Maj-Britt fremlægger og viser PowerPo-
ints om struktur, indhold og børnesyn. Målsætninger og re-
flektion. Tilslut en lille film fra én almindelig dag i SFO, med 
solskin og glade børn.    
Mellemtrin Ulbjerg 

5.  Klassedannelse 
(D+B) 
 

19.20 
20 min 

Bilag 
1. Hidtil er klassedannelserne blevet baseret meget på 

faglige fællesskaber. Herved kan bedste venner nogle 
gange blive splittet ad. Skal vi ændre på det princip? 

2. Kan klassedannelsen tages op til revision? Hvis ja, 
hvornår? 

Skal elever og forældre være mere medbestemmende? 
Bestyrelsen ønsker, at der sker en dialog mellem forældre, 
elever og skolen omkring klassedannelse. 

6.  Værdiregelsæt 
(D+B) 
  

19.40 
10 min 

Bilag 
Skolelederen orienterer om Skolefællesskabets implemente-
ring af det nuværende værdiregelsæt. Herefter kan der kom-
mes med forslag til eller ændring af værdiregelsættet. 
Der bliver arbejdet med værdierne løbende, diskuteret i     
klasserne, det bruges i praksis mm. Det er et evigt arbejde. 

God fornøjelse       Der kom ikke forslag til ændringer af værdi-
regelsættet. 

7.  Trivsels- og sund-
hedspolitik (D+B)  

19.50 
30 min 

Bilag 
Bilaget debatteres og der er mulighed for opklarende spørgs-
mål. Herefter søges forslaget godkendt. 
Ændring i de sproglige formuleringer, fx skal vi kun bruge or-
det ”tilstræber”, hvor det giver mening.  Ændringerne tages 
med på næste møde.  

8.  SFO-virksomhed 
(O+D+B) 

20.20 
30 min 

Bilag kommer senere 
Fremlæggelse af bilaget: Formål, Kommunikation og Samar-
bejde, organisering og Aktiviteter. Bilaget tages med til god-
kendelse på næste møde.  

9.  Pause   

10.  Skolestruktur debat 
(D+B)  

20.50 
20 min 

Fast punkt indtil videre. 
Nyt fra den politiske scene. 
Vi har forsøgt at få Kathrine Rode og Kurt Johansen i tale. De 
vender tilbage med et forslag til en dato, hvor de kan mødes 
med skolebestyrelsen. Målet er naturligvis, at Skals og Ulbjerg 
skolefællesskab skal bestå. Det er vigtigt, at vi står sammen 
om sagen. Vi skal spille hinanden gode. 
 
Efterbehandling af Pædagogisk aften 25/1 

11.  Skolebestyrelses-
valg 2022 (D+B) 

21.10 
15 min 

7 Bilag 
Skolelederen gennemgår processen. 
Malene gennemgår den forstående proces.  
Forslag til kampagne, kandidater mv. 



 

 
 

12.  Eventuelt (O) 21.25   

13.  Næste møde (O)  Onsdag d. 16. marts 2022 19.00 - 21.30 (evt. påskefrokost ☺). 

14.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Anders (deadline 
marts-mødet 
Sorgpolitik: Maj-Britt, Jane, Dennis (deadline april-mødet) 
Konfliktløsning ml. børn: Max, Malene, Kedy (deadline april-
mødet)  
SFO-virksomhed: Thomas, Maj-Britt, Esben  
Trafikpolitik: Kirsten, Esben, Thomas (deadline september-
mødet.) 
 

 


