
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Dagsorden med referat 

Mødedato: 22. nov. 2017 Mødetid: 16:30 – 19:00 Mødested: Bugtskolen 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand) [Alexander] 
Kirsten Dieckmann [Oscar] 
Heidi Larsen [Jonas] 
Annette Gadegaard Madsen [Bastian] 
Lone Johansen [Mikkel] 
Agnete Garner [Tobias] 
Pia Larsen (plejemor) [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) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret  

Afbud:  Fraværende:  

Næste møde: Onsdag d. 31/1-18 Sted: Bugtskolen 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Kirsten Dieckmann 

 

Skoleår 17/18– 8 Velkommen 

 Kort rundvisning på Bugtskolen 

16:30 
30 min 

 Tina viser os alle rundt på Bugtskolen.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 9 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

17:00 
30 min 

 Dion var til skolerådsmøde i sept. Skolerådets struktur blev drøftet.  
 
Thomas: Der har været pæd. weekend på Bugtskolen m. overnatning. Det 
var godt, og tanken er, at det faglige indhold skal tages m. i det daglige 
arbejde på Bugtskolen. 
 
Kim: Der har også været pæd. weekend på Kirkemosegaard, med fokus på 
bl.a. hjernen. Der var god stemning. 
 
Gitte: 9. klasserne har lige haft deres projektuge, hvor nogen har klaret det 
godt, og andre har større udfordringer. I uge 48 er der brobygning for de 
ældre elever. Der er desuden fokus på feed back m. afsæt i den pæd. 
weekend. 
 



 

  

Henrik: Den pæd. weekend var også givtig for ledelsen, som fik nye 
perspektiver på undervisningens tilrettelæggelse, de metoder vi bruger mm. 
 
Tina: En lærer stopper, og en stilling slås op pr. 1/12. Der er to studerende i 
huset der stopper pr. 1/12. Der kommer en ny studerende og der opslås en 
pæd. medhjælperstilling. 
Pt. 46 elever på Bugtskolen. To elever går ud til sommer, og nye kommer til. 
Alle elevplanssamtaler er gennemført på BS. 
Niller: 
Pt. 36 elever på Kirkemosegaard. Skolen har måttet sige nej til nogle elever. 
Der er ansat en ny lærer. 6-7 elever går ud til sommer. 1 studerende kommer 
pr. 1/12. 
Henrik: 
Vedr. budget: Der er lavet en teknisk korrektion, så ekstraudgift til kørsel er 
lagt i budgettet. 
 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 10  Kvalitetsrapport (orientering) 
 

17:30 
15 min 

 Hele specialområdet byder ind til kommunerapporten, hvor 
kvalitetsrapporten så vil indgå i den samlede kommunerapport. Forældrene 
er blevet bedt om at vurdere det faglige niveau mm. på både BS og K. 
 
Det drøftes, om det kunne være en idé at hente inspiration fra andre 
kommuner. 

To-Do/Opfølgning> Kvalitetsrapport skal på til næstkommende møde 
 
Der er et ønske blandt forældrene om at man kan komme m. input til, 
hvordan kvalitet måles på specialskoletilbud. 
 
Lone undersøger, om der er inspiration at hente fra andre kommuner. 
 

 Hente mad frem  5 min   

Skoleår 17/18 – 11  Trivselsundersøgelse Bugt (orientering) 
Rapport gennemgås på mødet  

17:50 
15 min 

 Trivselsundersøgelsen er gennemført og gennemgået m. personalet på 
Bugtskolen, hvor der var mulighed for dialog m. ledelsen. Det ser rigtig fint 
ud.  
Trivselsundersøgelsen var et led i arbejdet m. sygefraværet. Der har været 
langtidssygdom gennem de sidste par år, som påvirker sygefraværet i stor 
grad. 
Det overvejes, om der skal indføres rapportering af ”nærved hændelser” 
(nærved.dk). 

To-Do/Opfølgning> Ledelsen og AMR arbejder videre m. punktet  

Skoleår 17/18 – 12  Skolebestyrelsesvalg (orientering) 
 

18:05 
5 min 

 Skolebestyrelsesvalg til foråret.  

To-Do/Opfølgning> Skolebestyrelsesvalg skal på dagsorden v. næste møde. 
 



 

  

Skoleår 17/18 – 13  Skolesammenlægning (drøftelse)  
Fortsættelse fra SB1 (Skoleår 17/18 – 4) 

18:10 
15 min 

 Henrik gennemgår generelle krav v. en skolesammenlægning: Ved en 
skolesammenlægning skal 1 skole nedlægges og lægges ind under en anden 
(dette er et juridisk krav). Evt. m. et nyt fælles navn. Parter skal høres. Der er 
8 uger, hvor der er henvendelsesmulighed. Hvis nogen parter henvender sig, 
skal dette behandles. Endeligt skal sammenlægningen godkendes i byrådet. 
Partshøring mm. skal være afsluttet pr. 1/3 i ethvert skoleår.  
 
Der sker ikke skolesammenlægning i dette skoleår.  
 
Der er brug for en dialog i skolebestyrelsen. Hvad kan være de positive og 
negative konsekvenser af en evt. skolesammenlægning? 
 

To-Do/Opfølgning> Vi drøfter videre på kommende SB møder. Evt. på et temamøde. 
 

Skoleår 17/18 – 14  Mobbepolitik (orientering) 
 

18:25 
5 min 

 Vi skal have en mobbepolitik som skole. Der skal desuden være udarbejdet 
et princip for retten til at klage. 
 

To-Do/Opfølgning> Ledelsen kommer m. et udkast som behandles på næstkommende møde. 
Det sendes ud i god tid, så SB-medlemmer har mulighed for allerede pr. mail 
at komme m. kommentarer. 

Skoleår 17/18 – 15  Princip for lejrskole (drøftelse) 
Bilag vedhæftet 

18:30 
15 min 

 Kommentarer i drøftelsen:  
- ”Det kan være en udfordring for skolerne at finde timer 

blandt personalet til at komme afsted.” 

- ”Der skal være en sikring af, at alle elever kan opleve at 

komme på lejrskole.” 

- ”Det kan også være muligt at arbejde m. fællesskaber på 

tværs af de tre skoletrin, så der sikres at alle kommer på 

lejrskole.” 

- ”Det er desuden vigtigt at høre forældrenes og personalets 

vurdering.” 

 

To-Do/Opfølgning> Princip for lejrskole godkendes. 
I juni bringes udmøntningen i spil på SB mødet 
Dion fremsender et underskrevet eksempler til Tina, som uploader til 
hjemmesiderne. 
 

Skoleår 17/18 – 16  Udmelding til forældre vedr. iPads 
Opfølgning på SB1 (Skoleår 17/18 – 5) 

18:45 
5 min 

 Det er ikke endeligt besluttet, hvordan kommunen vil fortsætte brugen af 
Ipads. 
Det afgøres fra sag til sag, om erstatningsansvar ligger hos skole, forældre, 
kommune. 
 

To-Do/Opfølgning>   



 

  

Skoleår 17/18 – 17 EVT.  18:50 
5 min 

 - Elektronisk tilmelding eller ferierapportering er på vej. Der 

køres et forsøg på Bugtskolen i uge 8. 

 

- Elevrådet på Kirkemosegaard kører rigtig godt. Lige nu er 

fokus på arbejdsmiljøet og f.eks. toiletforhold. Der arbejdes 

på hvordan de 2000 kr., som blev vundet på motionsdagen, 

skal bruges. 

 
- Vi drøfter skolebuskort. 

 

To-Do/Opfølgning>   

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

 Referatet godkendes. 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

Årshjul   

   

 

 

 


