
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 14/12 2020 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Skals Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen 
eller Malene Holst Andersen 
vil være referent  

Deltagere:      
Bent Aas Kjær, bestyrelsesformand 
Max Klitgaard Sørensen, næstformand 
 
Steen Villekold 
Jane Henneberg Bay Jensen 
Esben Viborg 
 
Karsten Jørgensen 
Per Horn Petersen 
 
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer 
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
 
 
Fraværende: 
Pernille Mikkelsen 
Martin Jacobsen 
Frederik Halkjær Jørgensen 
Anna Katrine Strømgaard Sørensen 
Mille Marie Kjeldgaard 
Rebeca Moek 

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 dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

2.  Godkendelse af re-
ferat (B) 
 

19.05 
0 min 

Referat fra 24. november 2020 godkendes og underskrives på 
næste fysiske skolebestyrelsesmøde 

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

19.05 
15 min 

Husk meddelelser på skrift! 
Orientering 
Skoleledelsen: Malene orienterede om den foreløbige budget-
tildeling, der er en ændring i negativ retning. En større gen-
nemgang med bilag på februarmødet. 



 

 
 

4.  Kostpolitik evalue-
res (D+B) 

19.20 
15 min 

Bilag 
Baggrund: 
Skolefællesskabet har en gammel kostpolitik, som er foræl-
det. Hvis vi skal beholde en sådan politik, skal den revide-
res/udarbejdes på ny.  
Mål: 
Hvis vi gerne vil have en kostpolitik, så skal den udarbej-
des/forfattes og ”placeres” det rigtige sted, dvs. der, hvor den 
bedst hører hjemme (enten under en eksisterende politik el-
ler for sig selv). 
Proces: 
Oplæg fra skolelederen. Herefter kort debat samt nedsæt-
telse af udvalg. Deadline: februarmødet. 
 
Drøftelse: Malene orienterede om Skals Skoles kostpolitik fra 
2009 – skal vi have en ny? 
Kirsten nævnte den nye skoles køkken som en oplagt mulig-
hed for at koble en kost/sundhedspolitik, hvor også motion 
mv. kan indgå.  
Ricky fortalte om de tiltag der er på Ulbjerg Skole omkring in-
trofolder til skolestartere.  
Vi skal turde fortælle hvad vi synes er vigtigt med en sund-
hedspolitik, der skal skrives ” fra grunden”. 
 
Et udvalg bestående af Malene, Maj-Britt, Steen, Ricky og Ivan 
 
Deadline på februarmødet. 
 
 

5.  Skole/hjem-samta-
ler (D+B) 

19.35 
30 min 

Baggrund: 
Efter dette efterårs skole/hjem-samtaler skal vi have evalue-
ret formålet, formen og udfaldet. 
Mål: 
Princippet bliver evt. revideret og skal godkendes. 
Proces: 
Oplæg fra skolelederen og herefter debat. 
 
Drøftelse: 
Karsten oplevede det som en god samtale med den nødven-
dige tid til at komme ”rundt”, Steen erklærer sig enig – også i 
at sende eleverne tidligere hjem.  
Bent oplevede 3 rigtig gode samtaler – et spørgsmål om hvor 
meget af lærernes forberedelsestid der er gået, til samtaler 
blev nævnt. 
Der hvor der ”kun” var en lærer var det pga. corona. 
Stor ros til denne form for samtaler fra mange forældre, der 
er glade for forløbet. 
SFO blev presset dels pga. corona ramt personale, men også 
af at have alle elever også dem der ikke er tilmeldt SFO 
Det skal fremgå tydeligt inden samtalerne, hvilke lærere der 
er repræsenteret. 



 

 
 

Udeblivelse fra samtalerne koster også på lærernes tid 
Malene orienterede om, hvordan Skals Skole har evalueret 
samtalerne.  Noter fra Skals Skoles evaluering følger fra Ma-
lene. 
Ivan orienterede fra Ulbjerg Skole, hvor torsdag blev taget i 
brug da vi så undgik at sende eleverne tidligere hjem samt en-
kelte andre tidspunkter der passede i lærernes forberedelses-
tid. Ricky talte om trygheden ved at være 2 til samtalerne 
men også dilemmaet når man er faglærer på flere hold.  
Beslutning 
Det ønskes vi fortsætter med denne model for skole/hjem 
samtaler med nødvendige justeringer, hvor ledelsen og læ-
rerne planlægger hvordan samtalerne foregår men hhv. 1 el-
ler 2 lærere.  

6.  GDPR-politik frem-
lægges (D+B) 
 
(Esben, Per, Maj-
Britt og Thomas) 
 

20.05 
15 min 

Baggrund: 
Udvalget fremlægger sit arbejde. 
Mål: 
Politikken søges godkendt. 
Proces: 
Fremlæggelse fra udvalget og derefter opklarende spørgsmål 
samt kommentarer. 
 
Drøftelse: 
Thomas gennemgik gruppens foreløbige arbejdspapir.  
Skolebestyrelsen gav input til gruppens videre arbejde. Et ek-
sempel med at Lucia optog blev filmet nævnes  
Vi kigger på dette punkt igen på februarmødet. 

7.   Værdiregelsæt 
fremlægges (D+B) 
 
(Per, Max, Ricky, 
Thomas, Malene) 

20.20 
30 min 
 

Baggrund: 
Udvalget fremlægger sit arbejde. 
Mål: 
Politikken søges godkendt. 
Proces: 
Fremlæggelse fra udvalget og derefter opklarende spørgsmål, 
kommentarer og debat.  
 
Dette punkt udskydes til februarmødet 

8.  Status på og midt-
vejsevaluering af 
bestyrelsesarbej-
det. (D)   

20.50 
35 min 

Baggrund: 
Hvordan går det? Fungerer bestyrelsesarbejdet for os alle, el-
ler er der udfordringer, som vi skal set på? 
Fakta er, at vi når, det vi skal, og vi er up-to-date på årshjulet. 
Mål: 
Vi vil sikre åbenhed, ordentlighed og en god tone på mø-
derne. 
Proces: 
Debat. 
 
Drøftelse: 
Det går rigtig godt også når vi holder møder på Teams – bilag 
meget gerne ud sammen med dagsordenen.  
Forskellige muligheder for mail eller upload af dagsorden og 
dokumenter blev nævnt.  



 

 
 

Ivan nævnte den gode deltagelse i de arbejdsgrupper der skal 
nedsættes. 
Vi har en god tone, hvor alle kommer til orde når vi debatte-
rer. Man bliver som ny budt velkommen og hjulpet godt på 
”plads” i bestyrelsesarbejdet. 
 

9.  Eventuelt (O) 21.25 
10 min 

Intet  

10.  Næste møde (O) 
 

 28. januar 2021 på Skals Skole 
Evt. julefrokost  

11.  Aktive arbejdsgrup-
per 

  

 


