
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 22. aug. 2017 Mødetid: 16:30 – 19:00 Mødested: Kirkemosegaard 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand) [Alexander] 
Kirsten Dieckmann [Oscar] 
Heidi Larsen [Jonas] 
Lone Johansen [Mikkel] 
Agnete Garner [Tobias] 
Pia Larsen [Nanna] 

Ledelsesrepræsentanter Henrik Jørgensen (skoleleder) 
Tina Bjerregaard (pæd. leder) 
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder) 
 

Personalerepræsentanter Thomas Kristiansen (TR for pædagoger BGS) 
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 
 

 Ekstra ordinært inviteret  

Afbud: Gitte Barimani (TR for 
lærerne KMG)  
Annette Gadegaard Madsen 
[Bastian] 
 

Fraværende:  

Næste møde: Onsdag d. 22/11-17 Sted: Kirkemosegaard 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Kirsten Dieckmann 

 

Skoleår 17/18– 1  Velkomst og præsentation. 

 Valg af næstformand. 

 Rundvisning på KMG 

16:30 
30 min 

 Kort præsentation af skolebestyrelsens medlemmer samt en kort præsentation 
af hhv. Kirkemosegaard (KM) og Bugtskolen. 
Vi får en rundvisning på KM. 

To-Do/Opfølgning> Lone Johansen er valgt som næstformand. 

Skoleår 17/18 – 2 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

o Medarbejder (tilgang/afgang) 
o Elever (tilgang/afgang) 

17:00 
25 min 

 Thomas orienterer: Der er fokus på nye børn i grupperne. Desuden er der ny 
mødestruktur, som er ved at blive implementeret. 
Kim orienterer: Også på Kirkemosegaard er der fokus på opstart, samt ny 
mødestruktur. Der er allerede børn på koloni. 
Henrik: 



 

  

Princip for lejrskoler er på vej. Begge steder skal lejrskoler mere i fokus. På 
Bugtskolen er det udskolingen, der kommer af sted. Mellemtrinet har været 
afsted. Og indskolingen er afsted lige nu 
Det grønne område på Bugtskolen skal renoveres, så legepladsen er overskuelig. 
Det er hensigten at man kan bruge faciliteter på tværs af skolerne, f.eks. 
busserne. 
Niller: Der har været afgang af en pædagog, og i stedet er der ansat en lærer, 
Thomas. 
Elevtal: 29 + 2 på vej = 31 
Tina: 
Vibeke, lærer på Bugt er stoppet. Ny Helle er ansat (gr. 1a). Desuden er årsvikar 
AneLis (gr. 2) fastansat. Der er kommet ny pædagogmedhjælper, Luna (gr. 1a). 
Elevtal: 47 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 3 Budget 2018 (høringssvar) 17:25 
30 min 

 Vedrørende det materiale vi modtager har direktionen lavet en 
prioritering, men det er ikke politisk behandlet. 
Dion gennemgår proceduren for budgetbesparelser og 
høringssvar. 
 

 

To-Do/opfølgning> Forældrerepræsentanterne giver feed back på høringssvar til 
Dion, som samler sammen og sender til Jan. 
Mandag d. 28/8 kl. 8.00 skal materialet sendes til Jan. 

 

Skoleår 17/18 – 4  Skolesammenlægning 17:55 
25 min 

 Vi drøfter fordele og ulemper ved en evt. fremtidig skolesammenlægning. Der 
kan være driftsfordele v. en skolesammenlægning. Der kan være fordele ift. 
kompetenceudnyttelse. Mange interessenter skal høres. Det kan være en fordel 
at undersøge muligheden. 

To-Do/Opfølgning> Vi tager punktet op til næstkommende møde. 

 Hente mad frem                    5 min   
 

Skoleår 17/18 – 5 Forslag til mødedatoer for de kommende 

ordinære SB møder 2017/2018. 
18:20 
10 min 

 SB2 22/11-17 
SB3 31/1-18 
SB4 14/3-18 
SB5 25/4-18 
SB6 20/6-18 

 IPads forsikring 18:30 
15 min 

 Kontrakten på de gamle Ipads er udløbet. Skolen hæfter derfor selv for 
udgiften. 
Der er nye Ipads på vej til udskolingen.  
 

To-Do/Opfølgning> Der er behov for en udmelding til forældrene ift. hvordan politikken er for Ipad 
brug. 

Skoleår 17/18 – 6 EVT.  18:45 



 

  

10 min 

   

To-Do/Opfølgning>   

Skoleår 17/18 – 7 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 18:55 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

   

   

 

Mødet sluttede kl. 19.10 

 


