
 

 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 22/2 2021 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Virtuelt på Teams 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen,    
Dennis Villadsen   
eller Malene Holst Andersen 
vil være referent  

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

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

Tid 
Estime
ret tid 
til 
punkte
t 

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 
referat (B) 
 
 

19:05 
5 min 

Godkendt. 
Ricky Hulegaard Lyng – medarbejderrepræsentant udtræder 
af skolebestyrelsen.  

3.  Meddelelser (O) 
- skoleledelsen 

- formanden 

- Ulbjerg Skole 

- Ulbjerg SFO 

- Ulbjerg BH 

19.10 
10 min 

Skolelederen: elevtal, personalesituationen, pæd. aften 
Der er 2 langtidssygemeldinger i Skals. Den ene sygemelding 
er vikardækket den anden er sikret dækket gennem 
omrokeringer. Lærerne har budt ind på disse lektioner. 
 
Vi er tæt på at have det samme elevtal som i dette skoleår.  
 
Inkluderende læringsmiljø på den pædagogiske aften blev 
skudt godt i gang og er blevet taget godt imod af personalet. 
 



 

 
 

- Skals Skole 

- Skals SFO 

- Skals Klub 

Ulbjerg modtager en ny elev, der kommer fra det 
specialpædagogiske område.  
 

4.  Revision af 
årshjulet (B) 

19.20 
5 min 

Bilag 
Årshjulet er lavet en del om, da nogle af punkterne i årshjulet 
nu er placeret mere hensigtsmæssigt. 
Årshjulet søges godkendt. Er godkendt. 

5.  Revision af 
klassedannelsesprin
cip (D+B) 

19.25 
10 min 

Bilag – udsendes senere 
Princippet skal enten revideres eller godkendes som det er. 
Skal det revideres, kommer det på et senere møde til 
godkendelse. 
Information til forældrene om planen og tidspunkt på 
klassedannelse.  
Der blev drøftet om ikke eleverne skal høres i denne proces, 
så der tages højde for deres indbyrdes relationer. Det handler 
om hele elevgruppen, så forældrene er bevidste herom. 

6.  Sundhedspolitik (O) 19.35 
5 min 

Udskydes til marts-mødet. 
Ingen kommentar til dette. 

7.  Værdiregelsæt (O) 19.40 
5 min 

Status? 
Udvalget holdt møde inden vinterferien. Udvalget har skrevet 
et forslag til værdisæt. Der bliver rettet lidt på indholdsdelen, 
men ellers er den flot og overskuelig. 

8.  Regnskab 2020 (O) 19.45 
20 min 
 

Bilag – udsendes senere 
Fremlæggelse af regnskabet for 2020. Evt. spørgsmål besvares 
på mødet. 
Malene gennemgår Regnskab 2020 

9.  Budget 2021 – 
herunder 
godkendelse (D + B) 

20.05 
20 min 

Bilag – udsendes senere 
Budget 2021 fremlægges af skolelederen. Der besvares 
spørgsmål – udmunder i en godkendelse.  
Vi ”spiser” lidt af vores overskud. Der er spørgsmål til 
forskellige budgetpunkter. 

10.  Godkendelse af 
valgfag (D+B) 

20.25 
20 min 

Bilag – udsendes senere 
Præsentation af valgfagstilbuddet – godkendes 
En drøftelse af lokaleforhold, måske på højskolen eller andre 
skoler. 

11.  Klar til byggeri? 
(O+D) 

20.45 
20 min 

Hvad er status? Hvornår starter byggeriet, og hvilke dele af 
skolen bliver berørt?  
Byggeriet påbegyndes i slutningen af maj. 

12.  Byggeri i en 
Corona-tid (D) 

21.05 
15 min  

Hvad skal vi være særlig opmærksomme på? 
Toiletsituationen. Indgange/adgangsveje. 
En drøftelse af de forskellige Coronaregler og hvordan vi 
forholder os til dem, gennem en byggeproces.   

13.  Eventuelt (O) 
 
 

21.20 
5 min 

En drøftelse af, hvorfor elever vælger at flytte skole. 

14.  Næste møde (O)  4. marts: Temamøde - Fremtidens Skole 
23. marts: ordinært bestyrelsesmøde 

15.  Aktive 
arbejdsgrupper 

 Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, Maj-Britt 



 

 
 

 

 


