
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 23/3 2021 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Virtuelt på Teams 
 
Mødeleder:  
Næstformand for bestyrelsen 
 
Ledelsesteamet /Sekretariat:  

• Malene Holst Andersen 

• Dennis Villadsen 

• Ivan Flarup  
 
Referent 

• Thomas M. Madsen 
 
 

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

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. 
Godkendt 

2.  Godkendelse af re-
ferat (B) 
 
 

19:05 
5 min 

Godkendt – Underskrives ved første fysiske møde. 

3.  Meddelelser (O) 
- skoleledelsen 
- formanden 
- Ulbjerg Skole 
- Ulbjerg SFO 

19.10 
10 min 

Malene: 
Lærerne ønsker at drøfte at drøfte følgende: 
”Hvad bestyrelsens holdning er til, at efterkomme lærernes 
ønske om at eleverne har kameraet tændt under undervisnin-
gen? 



 

 
 

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

Thomas: 
Der er trivsel i de 4 små. Vi er begyndt at se på næste skoleårs 
planlægning.  
 
Ivan: 
Alt er godt på Ulbjerg skole, her kigges også på næste skoleårs 
planlægning.  

4.  Revision af klasse-
dannelsesprincip 
(D+B) 

19.20 
10 min 

Bilag 
Evt. spørgsmål besvares inden godkendelse. 
 
Princippet er godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. 
 

5.  Sundhedspolitik (O) 19.30 
20 min 

Bilaget fremlægges og diskuteres – det skal evt. søges god-
kendt. 
 
Udvalget præsenterer den foreløbige plan og de grundlæg-
gende tanker bag politikken.  
 
Gruppen vil lavet et årshjul med udgangspunkt i ’det vi alle-
rede gør’. 
 
Bestyrelsen byder ind med følgende til arbejdsgruppen: 

• Vær opmærksom på signalerne i forhold til børne-
gruppen- Der skal ikke være et urealistisk sundheds-
ideal. 

• Underviserne skal/ønsker ikke være sundheds-politi, 
det er op til forældrene at vurdere hvad madpakken 
består af.  

• Der opfordres til at arbejde med et bredt sundheds-
ideal. (Sundhed er også trivsel, glæde, selvværd, ven-
skaber og meget andet. Kost, bevægelse, ergonomi, 
styrke osv. Er selvfølgelig også en del af sundhedsbe-
grebet).  

• Der kan laves et forældrearrangement til lancering af 
politikken.  

• I forhold til mellemtrin og udskoling – Foreslås det at 
man kan alliere sig med en youtuber eller anden, for 
de unge, kendt person. (Til at formidle) 

• Der er kontakter i skolefællesskabet til ’Astralis’, Maj-
Britt undersøger mulighederne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.  Værdiregelsæt (O) 19.50 
10 min 

Bilag 
Værdiregelsættet søges godkendt. 
 
Værdiregelsættet er godkendt af bestyrelsen 
 
I forhold til implementering, er der følgende betragtninger: 
 

• Værdiregelsættet skal være en del af ’talepapiret’ til 
bestyrelsen i forhold til kommende forældremøderne 

• Elever, personale og ledelse, skal bringe værdierne i 
spil i hverdagen.  

• Elevrådet kunne eventuelt stå for en udbredelse og 
oversættelse af værdiregelsættet for elever på skolen.  

7.  Revision af Princip 
for undervisningens 
organisering (D + B) 

20.00 
20 min 

Bilag 
Skal princippet revideres? Hvis ja, så skal vi have nedsat et lille 
udvalg, til at tage sig af opgaven. Hvis nej, så skal det godken-
des. 
 
Princippet for undervisningens organisering bliver revideret 
med en enkelt bemærkning. 
 

• ”Fag-dage” og ”Udeskole”, skal flettes ind i teksten 
omkring Tema og projektforløb.  

• Princippet godkendes endeligt, efter redaktion af ord-
lyden.  

 

8.  Princip for lejrsko-
ler (D + B) 

20.20 
20 min 

Bilag 
Skal vi have et sådant? Hvis ja, vil vi drøfte formen inden vi 
nedsætter et udvalg, der skal samle op på drøftelserne og for-
fatte et bilag til godkendelse på næste ordinære bestyrelses-
møde. Bilag fra Skole og Forældre til inspiration. 
 
Bestyrelsen ønsker at udforme et fremtidigt princip.  
 
Udvalg: 

• Forældre Karsten 

• Forældre Steen 

• Der skal findes en udskolingslærer uden for bestyrel-
sen 

• En leder (Dennis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9.  Temapunkt: Inklu-
sion (D) 

20.40 
40 min 

Oplæg fra skolelederen – derefter debat. Formanden samler 
op. 
 
Efter oplæg af Skoleleder Malene Holst Andersen, drøfter be-
styrelsen følgende: 
 

• Hvis der ikke følger de rette resurser med en inklusi-
onsopgave, kan den fylde så meget i en klasse, at det 
går ud over trivslen.  

• Det beskrives scenarier, hvor familier vælger skolefæl-
lesskabet fra, på grund af følelsen af for få resurser.  

• Har personalet den nødvendige efteruddannelse til at 
løse opgaverne? 
 
 

 
 

10.  Eventuelt (O) 
 
 

21.20 
5 min 

• Kan man lave ekstra undervisning som en slags kom-
pensation for den manglende undervisning under co-
vid-19? Det kunne være weekend, aften eller andre 
modeller.  

11.  Næste møde (O)  26. april: Ordinært bestyrelsesmøde 

12.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 Sundhedspolitik 

• Malene 

• Ivan 

• Steen 

• Karen 

• Maj-Britt 
 
Princip for lejrskoler 

• Karsten 

• Steen 

• Udskolingslærer (Findes uden for bestyrelsen) 

• En leder (Dennis) 
GDPR 

• Esben 

• Per 

• Maj-Britt 

• Thomas 
 

 


