
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 31. jan. 2018 Mødetid: 17:00 – 19:30 Mødested: Bugtskolen 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand) [Alexander] 
Kirsten Dieckmann [Oscar] 
Heidi Larsen [Jonas] 
Annette Gadegaard Madsen [Bastian] 
Lone Johansen (næstformand) [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 Jan Anderson 

Afbud: Agnete, Dion (syg), Lone Fraværende:  

Næste møde: Onsdag d. 28/2-2018 Sted: Bugtskolen 

Ordstyrer: Henrik Referent: Kirsten Dieckmann 

 

Skoleår 17/18– 17 Velkommen 

 Dion tager portrætfoto af SB-forældrene 

17:00 
15 min 

 Punktet udsættes 

To-Do/Opfølgning> Punktet udsættes 

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

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

17:15 
20 min 

 Medarbejdere: 
- Thomas: Der har været fokus på Showtime på Bugtskolen. 
- Kim: Skilejrturen fylder meget for børnene med mange individuelle 

overvejelser 
- Gitte: For udskolingen fylder terminsprøver meget, og eksamen 

rykker tættere på. Men vi skal bl.a. i uge 6 have besøg af 
sexualisterne (ung til ung). 

Ledelsen: 
- Midtvejsevaluering på året: generelt går det rigtig godt, der har 

været en tilgang af rigtig gode medarbejdere begge steder. 
- Revisitation er stort set afsluttet. 
 
- Der er kommet ny elev, som starter i gruppe 1A. 
- Nye medarbejdere på Bugt: I morgen starter Berglind (lærer) i gr. 1B. 



 

  

Camilla er pædagog og bliver tilknyttet 1B. Majbritt, som er PA, 
bliver ansat og kommer i 1B. Luna er stoppet, da hun skal færdiggøre 
uddannelse. 

- På KMG er der ansat en ny pædagog, Jacob. Han er stærk på 
friluftsliv og det vurderes, at han vil passe godt ind. Han skal være på 
mellemtrinet. 

- På KMG: Ny elev i udskolingen  
- KMG. I alt 35 elever. 
- KMG: Der har været rokeringer i elevgrupperne ift. hvad der matcher 

børnene bedst. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 19  Skolebestyrelsesvalg inden 31. maj 2018  
o Jan Anderson gennemgår proces  
o Læs venligst Dions bilag (kladde) 

17:35 
25 min 

 Overordnet: Det nye byråd har konstitueret sig efter nytår. Vi har endnu ikke 
endeligt fået en valgtilforordnet fra KB. 
Jan: 

- Jan gennemgår tidsplanen m. bestyrelsen (se bilag) 
- Valglisten skal ligge fremme ml. 26/2-16/3. 
- 19/3: sidste frist for indsigelse om optagelse på valglisten 
- Uge 15: Valgmøde skal holdes på en matrikel. Der skal bygges en 

kandidatliste op. Hvis mere end 7 opstiller, skal der være valg. Ellers 
er det fredsvalg.  

- 23/4: sidste frist for at stille op 
- Den nye skolebestyrelse tiltræder derefter v. fredsvalg, ellers er der 

valg senest pr. 11/5. 
- Uge 21/22: konstituerende møde for SB 

 
Følgende genopstiller: 

- Lone 
- Dion 
- Annette 
- Pia 
- Kirsten (evt. suppleant) 

 

To-Do/Opfølgning>  Jan undersøger muligheden for at repræsentanter fra erhvervsliv, 
uddannelsesinstitution eller frivillig organisation kan udpeges af SB. 

 Ledelsen vil sammen m. formanden finjustere dokumenterne, så de er 
klar til valget. 

 Henrik undersøger, hvorvidt Heidi genopstiller. 
 

 Hente mad frem  5 min   

Skoleår 17/18 – 20  Kvalitetsrapport (orientering) 
o Opfølgning 
o Afkrydsningsskemaer (fra elevplansmøde) 
o Formandsberetning  
o Se notat fra forvaltningen (vedhæftet) 

18:05 
15 min 

 Center for Skole og Dagtilbud er ansvarlig for at lave denne rapport. På 
specialskoleområdet er datamaterialet dog ikke tilstrækkelig.  



 

  

Derfor skal vi ikke lave en kvalitetsrapport. Specialområdet kommer til at 
fremgå af den samlede rapport.  
Afkrydsningsskemaer er gennemført m. forældrene, men de bliver ikke brugt 
ift. kvalitetsrapporten.  
Derfor skal der ikke produceres meget i år. Formanden skal heller ikke lave et 
skriv. 
 

To-Do/Opfølgning> Skolebestyrelsen på KMG/Bugtskolen deltager gerne i en arbejdsgruppe m. 
fokus på at udvikle metoder til, hvordan vi kan måle kvaliteten på 
specialskolerne. 
 

Skoleår 17/18 – 21  Renovering af Videnscenteret inkl. Bugtskolen 
(orientering og rundvisning) 

18:20 
30 min 

 Hele huset/bygningen skal renoveres. Dels tagrenovering, dels 
vinduesudskiftning inkl. ovenlysvinduer. Det problematiske bliver at 
ventilationsanlægget skal renoveres. De skal ind i samtlige lokaler. Planen er, 
at fra 20/6-10/8 skal Bugtskolen renoveres. Lige nu arbejdes der på, at dette 
bliver så skånsomt for skolens børn som muligt, da der i en periode er behov 
for, at børnene rykkes til andre lokaler.  
Vigtig pointe: Skolen har fået mulighed for at placere, hvornår renoveringen 
skal være. 
 

To-Do/Opfølgning> SB opfordrer til at alle børn holder sommerferie i en god lang periode med 
deres familier.  
Det er vigtigt, at der arbejdes m. en plan for genhusning og konsekvenser for 
børn og personale. Denne plan er klar ved næste SB. Når dette er 
præsenteret for SB inviteres til åbent hus for alle forældre, hvor 
genhusningslokaliteten fremvises og hvor der er mulighed for uddybende sp. 
Det er desuden vigtigt, at forældrene informeres om, at der kan forekomme 
støj eller anden uro i den givne periode. 

Skoleår 17/18 – 22  Skolesammenlægning   
o Fortsættelse fra SB1 (Skoleår 17/18 – 4) 
o Fortsættelse fra SB2 (Skoleår 17/18 – 13) 
o Punktet udsættes til SB4 

18:50 
0 min 

 Drøftelser om skolesammenlægning foregår i to parallelle spor – i SB og i 
MED-udvalg. 

To-Do/Opfølgning> Punktet udsættes til SB4 

Skoleår 17/18 – 23  Antimobbestrategi (orientering og beslutning, hvis 
muligt). Skulle som nævnt på sidste SB, være 
færdiggjort i oktober 2017. 
o Henrik J udsender oplæg som læses inden SB-3 
o Bilaget eftersendes inden weekenden. 

18:50 
20 min 

 Der er en skabelon vi kan bruge til dette, derfor udsættes punktet til næste 
møde. 

To-Do/Opfølgning> Punktet udsættes til næste møde 

Skoleår 17/18 – 24  Trivselsundersøgelse Bugt (orientering/opfølgning) 
o Fra SB2 (Skoleår 17/18 – 11) vedr. Ledelsen og AMRs 

arbejde med nærved-registrering  

19:10 
5 min 

 Bugt: er kommet i gang m. nærved-registrering. KMG har gjort det i et stykke 



 

  

tid. KMG har rigtig gode erfaringer m. arbejdet. Der arbejdes fokuseret med 
refleksioner.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 25 EVT.  

 Skolereform? Er vi på sporet? 

19:15 
10 min 

 - Vi ønsker at skolereformen udgår som fast punkt, men at vi fortsat 
starter alle SB møder med at besøge de pædagogiske 
grupper/klasser på både KMG og Bugt for at få indblik i skolerne 
pædagogiske tiltag og den læring der finder sted.  

- Brandinspektøren har været på besøg, og havde ikke indvendinger 
mod hjælpemidlerne på gangen, da den er tilstrækkelig bred. 

- Mødetid bliver fremover 17-19.30 

To-Do/Opfølgning> Mødetid bliver fremover 17-19.30 
Næste SB bliver 28/2 (ændring fra 14/3) – afholdes på 
Bugtskolen igen af hensyn til renoveringsprojektet. 

 

Skoleår 17/18 – 26 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19:25 
5 min 

 Referat godkendt 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

 Skolebestyrelsesvalg 
Driftbudgetter 
Anti-mobbestrategi 
Drøftelse af evt. skolesammenlægning 

   

   

 

 

 


