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Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 05.11.2019 kl. 16.30 
 

   Til Stede Afbud 

Ordinære medlemmer    

Sille Marie Wienigk Sales (SS) Formand X  

Jeppe Løndahl Vestergaard(JV)  Næstformand X  

Mads Gudberg Jensen(MJ)          Kasserer X  

Anne Kirstine Schultz (AS)         Sekretær X  

Maj-Britt Nikolajsen (MN) Medlem  x 

Sune Holmegaard Truelsen(ST)  Formand børnehave/vuggestue X  

Suppleant     

Mette Romer Søborg (MS)   x 

Skole, børnehave og vuggestue ledelse     

Rasmus Vincent (RV) Skoleleder x  

Andreas Hvid (AH) Souschef x  

Louise Nielsen (LN) Konst. afdelingsleder  x 

Medarbejderrepræsentant    

Charlotte Harboe (CH)   x 

 
Referent: Sille Sales 
Ordstyrer: Sune Holmegaard Truelsen 
 
Dato for kommende møde: 26. november kl. 16.30 
 

Agenda 
 

Emne  Ansvarlig 

Godkendelse af Dagsorden 

OK 

Fast Alle 

Nyt fra formanden 

Udbygget samarbejde med lokalmiljøet drøftes.  

Fast SS 

Orientering fra skoleleder 

God stemning på skolen – farvel til Rikke var trist, men er modtaget med 

forståelse. 

Fast RV 

Orientering fra konst. Afdelingsleder 

Pt. lavt børnetal.  

Fast RV 

Orientering fra medarbejderrepræsentant 

Medarbejderrepræsentant fra 01.01.2020: Charlotte fortsætter 

Fast CH 

Orientering fra elevrådet 

Intet nyt 

Fast RV 

Beskeder på bestyrelses mail 

Ingen beskeder 

Fast AK 

Vedr. Stuks rapport:   Alle 
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Vi har modtaget STUKs rapport. Den opsummerer på mange måder den 

oprindelige henvendelse fra styrelsen, så der er (heldigvis) ikke meget nyt under 

solen. Den bygger rigtig meget på skoleåret 2018/2019, så eftersom der siden da 

er gjort så mange positive tiltag på skolen, er det svært at sammenligne nu med før 

sommerferien.  

Skolen er blevet bedt om at korrigere på fem områder, hvoraf de fleste især 

omhandler teknikaliteter vedr. bl.a. hjemmeside og lærerplaner. Disse er allerede 

løst. Desuden påtales tidligere skoleleders kommunikationsform, men med ny 

ledelse på skolen og eftersom bestyrelsen siden sommer har arbejdet ihærdigt på 

at sætte fokus på åbenhed og dialog med børn, forældre og lokalmiljø har mange 

ting ændret sig. Rasmus’ profil og samarbejdet på skolen; med ny souschef, i 

lærerstaben, med forældregruppen og generelt, repræsenterer så mange 

kvaliteter som mange har efterspurgt gennem lang tid. Dermed bedømmer vi, at vi 

på skolen allerede har imødekommet de ting som styrelsen har sat spørgsmålstegn 

ved. Så nu er det fremad! 

Datorække for kommende bestyrelsesmøder  

November-møde: 26. november kl. 16.30 

Julefrokost i bestyrelsen: Torsdag den 12. december kl. 17.30 

 SS 

Punkter til næste møde:  

Udmeldelsesprocedure  

 Alle 

Evt. 

Potentielt samarbejde med menighedsrådet – dialogen tages op. 

Fast  

Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder  

• Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager 

  

Kun når 

relevant 

 

 


