
 

 
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 24.09 2020 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Skals Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet  
Ivan Flarup Hansen, Thomas 
Mathias Madsen og  
Malene Holst Andersen 
 

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

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

Tid 
Estime-
ret tid 
til 
punktet 

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 udsen-
delse af den endelige dagsorden senest 4 dage før mø-
dedato. 
Forslag til ændringer i proceduren: 

• Dagsorden sendes ud og regnes for endelig, 
med mindre der kommer ændringsforslag. 
Deadline til ændringer: 1 uge inden mødet. 

• Indførelse af bufferpunkter i dagsordenen. 
Hvis man ikke hører andet, når forslag til dagsorden er 
ude, er det den som gælder. 



 

 
 

Bufferpunktets er ment, som et punkt der kan tages ind 
hvis man har tid til det eller lade det vente en omgang. 

2.  Godkendelse af 
referat (B) 

19:05 
5 min 

Referatet sendes rundt og underskrives. 

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

19.10 
10 min 

Skriftlige meddelelser tilsendes mødeleder. Deadline: 1 
uge inden mødet. 
 
Møllebakken, 2xSFO og klub: se bilag. 
Ivan: Der er lavet en fin reklamefilm om Ulbjerg. Skole 
og børnehave indgår. Den bliver snart frigivet. 
Bent: Malene og Bent har været til Fremtidens Skole-
strukturmøde, og vi føler os rigtig godt med i forhold til 
at danne bæredygtige skolefællesskaber.  
Byggeriet går også rigtig gode. 1. Spadestik ventes at 
tages 1. april.  
Elevrådet Ulbjerg: Vi snakker om en petanque-bane, 
som overholder internationale mål. Det bliver et pro-
jekt, som vi tager med til byrådsdagen.  
Elevrådet Skals: Valgfaget driller i Skals. Pga. ny prøve-
ordning ønsker 9. klasse, at der skal ske noget andet. 
De ønsker fx Lektiecafe, E-sport, Musik, Billedkunst, 
madkundskab. Elevrådet er i gang med at planlægge 
Byrådsdagen. Elevrådet deltager digitalt i generalfor-
samlingen. 

4.  Valgfag (D+B) 19.20 
20 min 

Baggrund: 
Opstået ud fra elevrådets ønske om, at elever på 9. år-
gang kan vælge mellem flere end to valgfag. 
Mål: 
Klarlægge muligheden for at udbyde flere valgfag på 9. 
årgang. 
Proces: 
Mundtligt oplæg fra skolelederen om valgfagsstruktu-
ren i skolefællesskabet og på de omkringliggende sko-
ler. 
Pga. den nye valgfagsstruktur er der opstået problemer 
med store hold og 9. klasser, som kun har fået opfyldt 
4. og 5. prioritet. Skolen har ikke udvist rettidig omhu 
og fået spurgt eleverne i tide, så man kunne nå at finde 
en bedre løsning. Det har man lært til næste år. Uanset 
hvad, vil det være svært at lave gode valgforhold for 9. 
klasse, da man reelt mangler lærerkræfter. Skolen fore-
slår at man kan samarbejde med en anden skole eller 
fordele valgfagene ud på flere positioner. 
Valgfagsordningen på Ungdomsskolen fungerer ikke for 
Skals, da man ikke kan nå ind med bussen til valgfag. 
Det har skolen gjort ungdomsskolen klart. Følgende 
forslag kom fra bestyrelsen: 



 

 
 

• Eleverne skal have besked om hvorfor struktu-
ren er som den er. 

• Man kan tilbyde et nyt valgfag for nuværende 
9.klasserne 

• Valget skal træffes tidligere på året 

• To valgfag på et år for 9. kl. 

• Skolen skal håndtere valgfag bedre næste år 
 

5.  Økonomi (O) 19.40 
30 min 

Baggrund: 
Bestyrelsens tilsyn med skolefællesskabets økonomi 
Mål: 
Øge bestyrelsens indblik i skolefællesskabets økonomi. 
Proces: 
Skoleleder giver mundtligt oplæg. 
Budget 
Skolefællesskabet 
Uforbrugte midler: 349.354 kr.+ 800.000 kr.  
1.149.354 kr. 
Møllebakken 
Underskud: 574.273 kr 
Kommentarer til budgettet fra skoleleder: 
Corona merudgifter (80.000 kr.)* 
Specialtilbud + sprogelev (5 elever, op til 135.000 kr. pr. 
år pr. elev) 
Teknisk servicemedarbejder (Møldrup-Skals) (90.000 
kr.) 
Lærermilliard (210.000 kr.)* 
Skifte i Møllebakken (deltid-fuldtid, pædagogmedhjæl-
per til pædagog) 
*Tildeles senere på året. Er ikke med i budgettet. 
Ledelsesteamets mål er at reducere merforbruget i for-
hold til tildelingen allerede i 2020. Det mener vi kan 
lade sig gøre i Skolefællesskabet, mens Møllebakken 
ser frem mod et nemmere 2021, da tildelingerne til de 
op til 28 børn først kommer i 2021. 
Budget 2020 
Vi har reduceret på  
Transport 
Aktivitetsafhængige udgifter 
Indvendig vedligeholdelse 
Vedligeholdelse af udenomsarealer 
Vi har prioriteret 
Skolemøbler i indskoling i Skals (100.000 kr.) 

6.  Årshjul (O+B) 20.10 
5 min 

Bilag. 
Baggrund: 



 

 
 

Der er foretaget en del ændringer, da placeringen af 
visse af årshjulets punkter er uhensigtsmæssige. 
Mål: 
At sikre, at vi har tid nok på møderne til en ordentlig 
gennemarbejdelse af alle principper og politikker. 
Proces: 
Ændringer diskuteres og årshjulet skal godkendes. 
Årshjulet godkendes 
 

7.  Forretningsorden 
(D+B) 

20.15 
15 min 

Baggrund: 
Forslag om at ændre proceduren for valg af formand og 
næstformand. Forslaget udspringer ud fra ønsket om at 
stille det absolut stærkeste formandskab. 
Mål: 
Forslag: Kravet om, at formand og næstformand SKAL 
være fra hver sit skoledistrikt bortfalder. En klausul ind-
føjes: er der kampvalg til næstformandsposten, og er 
kandidaterne fra hver sit skoledistrikt, SKAL der være 
en repræsentant fra begge skoledistrikter. 
Proces: 
Forslaget diskuteres og godkendes det, skal det indfø-
jes i forretningsordenen og efterfølgende godkendes. 
Bestyrelsen godkender den nye forretningsorden 

8.  Antimobbestra-
tegi (B) 

20.30 
10 min 

Bilag 
Baggrund: 
Anden og sidste behandling 
Mål: 
Ændringerne søges godkendt 
Proces: 
Præcisering og kort debat. 
Bestyrelsen godkender antimobbestrategien 

9.  Evaluering af for-
ældremø-
derne/talepapiret 
(D+B) 

20.40 
30 min 

Bilag 
Baggrund: 
Dette års forældremøder er nyligt overståede, og vi 
skal bruge vores erfaringer til evt. at revidere talepapi-
ret.  
Mål: 
Optimere bestyrelsens videregivelse af information til 
forældremøderne. Kort debat der skal munde ud i revi-
sion af talepapiret. 
Proces: 
Tilbagemeldinger fra forældrerepræsentanterne. 
Bruger vi tiden godt nok? Er indholdet i orden? 
 
 
Faldende børnetal i Ulbjerg er bekymrende på Ulbjerg-
møderne.  



 

 
 

Der er 71 børn i Ulbjerg. Som det ser ud som nu, er vi 
færrest. Fremefter ser det ud til at det vil gå opad med 
børnetallet. 
Ønske om Bestyrelsens dagsorden og referat på aula. 
Drikkedunkene må ikke fyldes på toiletterne. 
Børnene skal opfordres til at tage to drikkedunke med 
hjemmefra. 
 
Det blev forslået at kontaktlærer og Trivselsforældre 
mødes kort tid efter de er blevet valgt. Et opstarts-
møde, hvor man snakker sammen om forventninger 
mellem kontaktlærer og trivselsforældrene.  
Bestyrelsen beslutter at det skal være sådan fremover. 
 
Er det et problem at bestyrelsesmedlemmet ikke er 
kendt for lærerne? 
Kan lærerne læse talepapiret op? Det er der ikke stem-
ning for. Det er at lade lærerne i stikken. 
Man kan give eksempler på trivselsforældre-opgaver. 
Bestyrelsen bestemmer sig for at selve valget står be-
styrelsesmedlemmet af på forældremødet i forlæn-
gelse af talepapiret. 

10.  Trivselspolitik 
(O+A) 

21.10 
15 min 

Baggrund: 
Ny politik (kommunal skal-opgave) også kaldet: ”Princip 
for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskabet”! Vi giver det et nyt 
navn: Trivselspolitik 
Mål: 
Trivselspolitikken skal forfattes. Nedsættelse af ar-
bejdsgruppe: Kirsten, Martin Stisen, Karsten, Steen og 
Jane 
Deadline: 24.11.2020 

• Vi kunne inddrage nogle af trivselsforældrene. 
Arbejdsgruppen kontakter trivselsforældrene 

• Arbejdsgruppen skal i deres arbejde klæde kon-
taktlæreren på, så de er klar til det første møde 
med trivselsforældrene 

11.  Bufferpunkt: 
Værdiregelsæt 
(D+B) 

21.25 
10 min 

3 Bilag (regelsæt fra hhv. Møldrup, Houlkær og Vester-
vang Skoler) 
Baggrund: 
Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god ad-
færd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås 
god trivsel for skolens elever og ansatte. Værdiregel-
sættet skal fremme fælles værdier, engagement og an-
svarlighed, og det er gældende for hele skolen – voksne 
såvel som børn, skole såvel som SFO og fritidsundervis-
ning mv. 



 

 
 

Et værdiregelsæt skal indeholde antimobbepolitikken 
og bør kombineres med ordensreglerne. 
Mål: 
Skolefællesskabet skal have udarbejdet et værdiregel-
sæt. Dette kan groft sagt gøres på to måder:  

• En proces, der involverer alle skolens interes-
senter  

• En proces, der fokuserer på det mere overskue-
lige. 

Proces: 
Drøftelse af de to meget forskelligartede processer. 
Hvilken vil bestyrelsen foretrække? Det bestemmer ar-
bejdsgruppen sig for. 
Ide: Man kunne inddrage trivselsforældrene og kombi-
nere det med den kommende trivselspolitik.  
Max, Per, Ricky, Thomas og Malene er den nye arbejds-
gruppe. 
Deadline: 17. November til Bent. 

12.  Eventuelt (O) 21.35 
5 min 

Byggeri: Vær opmærksom på genhusning og corona-
krisen. Malene kommunikerer det til projektleder. 
Forældre har henvendt sig til Pernille ang. kvaliteten af 
skolefoto. Man er ikke tilfreds. Pernille vil henvende sig 
til forælderen og få flere detaljer og herefter kontakt 
fotografen. 
Pernille har gennem Klubben hørt at børn fra 6.kl. og 
7.kl. har købt og drukket energidrikke i skoletiden. Det 
vil skolen undersøge nærmere, for det må man ikke. 

13.  Næste møde (O)  27. oktober 2020 på Ulbjerg Skole 

- Aktive arbejds-
grupper 

 Værdiregelsæt 
- Max, Per, Ricky, Thomas og Malene 
Trivselspolitik 
- Kirsten, Martin Stisen, Karsten, Steen og Jane 

 


