
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 21/6 2021 
Tidspunkt: kl. 17.00-20.30 
Sted: Skals Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen, Den-
nis Villadsen eller Malene Holst 
Andersen vil være referent  

Deltagere:      
Bent Aas Kjær, bestyrelsesformand 
Max Klitgaard Sørensen, næstformand 
 
Steen Villekold 
Jane Henneberg Bay Jensen 
Esben Viborg  
 
Martin Jacobsen  
 
Karen Peelen Arkesteijn, medarbejderrepræsentant – lærer 
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
 
Anna Katrine Strømgaard Sørensen- elevrepræsentant Ulbjerg 
 
Mille Marie Kjeldgaard - elevrepræsentant Skals 
Rebeca Moek - elevrepræsentant Skals  
 
Malene Holst Andersen – Skoleleder 
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder 
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder 
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder 
 
Fraværende: 
Pernille Mikkelsen, orlov 
Karsten Jørgensen 
Per Horn Petersen 
Frederik Halkjær Jørgensen – elevrepræsentant Ulbjerg 
 

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 
5 min 

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) 
 
 

19:05 
5 min 

Referatet fra mødet den 27. maj 2021 godkendt og under-
skrevet. 

3.  Meddelelser (O) 
- skoleledelsen 
- formanden 

19.10 
10 min 

 



 

 
 

- Ulbjerg Skole 
- Ulbjerg SFO 
- Ulbjerg BH 
- Skals Skole 
- Skals SFO 
- Skals Klub 

4.   Mødekalender (B) 19.20 
10 min 

Forslag til mødekalender for næste skoleår vedtaget med den 
ændring at mødet den 20. oktober, flyttes til den 27. oktober. 
 

5.  Skemaer (D+B) 19.30 
10 min 

Ivan fremlagde skema for Ulbjerg Skole. Skemaet er med ude-
skole og projektarbejdsdag om onsdagen. Malene fremlagde 
skema for Skals Skole. Hele Skals Skole har fagdage om onsda-
gen. En kommentar om det gode ved to-lærertimer. Et 
spørgsmål om skoledagens længde blev nævnt. Vi tager em-
net op på et bestyrelsesmøde i starten af det kommende sko-
leår. 
 

6.  Fremlæggelse af re-
sultater af De Nati-
onale Test (D) 

19.40 
10 min 

Bent og Malene redegjorde for dette punkt. En god debat om 
emnet. Hvad vil vi bruge resultaterne til, skal og kan vi bruge 
dem til. Der er bred enighed om, at de øvrige tests skolerne 
bruger giver et mere retvisende billede af den daglige under-
visning. Malene viste eksempler på resultater fra Skals Skole. 
Ivan orienterede kort om resultater fra Ulbjerg Skole. 
 

7.  Evaluering af besty-
relsens arbejde (D) 

19.50 
30 min 

Gruppedebat 
I bedes forholde jer til flg. 

1. Hvad er bestyrelsens rolle? Spiller vi sammen skolen 
god?  

2. Selve møderne 
a. Kommer alle til orde? 
b. Får punkterne tid nok? 
c. Er konklusionerne skarpe nok? Er vi alle 

skarpe på, hvad der skal/må meldes ud efter-
følgende? 

Lukkede/åbne punkter – mødeleder og skoleleder vil frem-
over være mere tydelige om der er tavshedspligt if. nogle af 
punkterne.  
 
 

8.  Eventuelt (O) 
 
 

21.20 
5 min 

Forældremøder efter ferien blev nævnt. 

9.  Næste møde (O)  16. august på Skals Skole 19.00 – 21.30 

10.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, Maj-Britt 
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, en leder, en udskolingslærer 

 


