
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 28. feb. 2018 Mødetid: 17:00 – 19:30 Mødested: Bugtskolen 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand) [Alexander] 
Kirsten Dieckmann [Oscar] 
Heidi Larsen [Jonas] 
Lone Johansen [Mikkel] 
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 Jesper Olsen Vingum og Jan Anderson 

Afbud: Annette Gadegaard Madsen 
[Bastian] 
Agnete Garner [Tobias] 

Fraværende:  

Næste møde: Onsdag d. 25/4-2018 Sted: Kirkemosegaard 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Kirsten Dieckmann 

 

Skoleår 17/18– 27  Velkommen 

 
17:00 
5 min 

 Præsentation af Jesper og resten af SB 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 28  Skolebestyrelsesvalg inden 31. maj 2018  
Vi får besøg af Jesper Olsen Vingum, som er politisk udpeget 
til at sidde i vores valgbestyrelse.  
De SB-medlemmer der ønsker genvalg, bedes til mødet 
skrive lidt om dem selv, og hvorfor de har valgt at deltage i 
skolebestyrelsesarbejdet på Bugt / KMG.  
HUSK FOTO som kan sendes til skolernes mail.  
Jan Anderson deltager i dette punkt, så vi også får de sidste 
formalia. 

17:05 
30 min 

 Jan præsenterer, hvor langt vi er i processen. 
Valgliste er udarbejdet. 
Der er skrevet ud til forældrene via intra. med informationer om det 
forestående skolebestyrelsesvalg.  
Processen bliver grundigt og tilfredsstillende beskrevet af Jan til SB 
 
Jesper er med til valgmødet 11/4. 
Hvis det bliver et valg, vil det foregå elektronisk. 
Materiale om SB-valg lægges på forsiden af hjemmesider på både KMG og 
Bugtskolen. 



 

  

Den nye bestyrelse træder i kraft pr. 1.august 2018.  
Kandidater bliver bedt om at lave en lille præsentation.  
Vedr. kandidatpræsentation skal det sendes til Jan. 
Vi tilstræber, at der skal gøres en indsats for at tiltrække kandidater. 
 

To-Do/Opfølgning> Kandidatpræsentation skal sendes til Jan senest fredag d. 9/3. 
 

Skoleår 17/18 – 29  Meddelelser (gensidig orientering) 

 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

17:35 
20 min 

 Dion orienterer: 
Skolerådet vil fremadrettet holde møder på de forskellige skoler.  
Medarbejdere: 
Gitte og Kim: Der er fokus på lejrture, skiture. Der er desuden terminsprøver 
i den kommende uge for 9. klasse. 
Desuden er der en opmærksomhed på OK18 og den potentielle konflikt.  
Thomas: 
Samme fokus på Bugtskolen ift. OK18 
Ift. medarbejdere er der desuden fokus på sommerferiens renovering, 
hvilket blev drøftet på det seneste MED. 
Tina: 
Ingen nye eller afgående medarbejdere. 
Niller: 
I går blev der ansat en pæd. medhjælper, da der er kommet nye opgaver til 
KMG. 
 

To-Do/Opfølgning>  

 Hente mad frem  5 min   

Skoleår 17/18 – 30  Høring om brug af mobiltelefoner (bilag vedlagt) 18:00 
20 min 

 SB formændene har fået brev fra Rasmus Jonsen (skolechef). Der er stillet 
spørgsmålet: 
Er der efter vores vurdering brug for en indsats ift. mobiltelefoner? 
 
Der er ingen problemer på Bugtskolen vedr. mobiltelefoner. 
 
På KMG: 
På mellemtrinet møder personalet udfordringer. Der har de muligheden for 
at lave regler på de enkelte klasser/grupper. Udfordringen kan være at det 
er noget, som er til debat. 
I udskolingen kan det være en udfordring. Hver klasse har nogle regler. De 
kan godt lave regler, men flere har svært v. at overholde reglerne, hvilket 
forstyrrer og forhindrer, at der finder læring sted. Det kan være en hæmsko 
for koncentrationen.  
 
 



 

  

Bemærkninger: 
Vi skal være opmærksomme på, at lærerne har ikke ret til at tage og kigge på 
elevernes private telefon. (Heidi) 
 
Det er vigtigt, at vi afdækker andres erfaringer (Dion) 
 
Regler oppefra kan ofte være en hæmsko, da det så ikke er muligt af 
differentiere. (Lone) 
 
Heidi har erfaring m. at der udarbejdes et princip fra SB, hvor mobiltlf. Kan 
blive inddraget af læreren, hvis eleven benytter mobilen uden tilladelse. 
 
Vi skal passe på ikke at fratage muligheden for at kunne arbejde med 
eleverne pædagogisk set. (Niller) 
 
Skolebestyrelsen kan ikke lave regler, men lave et princip (Dion) 
 
Vi er enige om, at vores grundholdning er, at vores elever skal behandles 
individuelt (Henrik) 
 
Vi skal passe på, at vi ikke forsømmer at ”træne” eleverne i brugen af 
mobiltelefoner, så de ikke kan gå aktivt i gang m. ungdomsuddannelserne 
(Gitte) 
 
Der er stor forældreopbakning når skolen laver en indsats individuelt på 
enkelte elever (Niller) 
 
Det vil være godt at inkludere elevrådet (Lone) 
 

To-Do/Opfølgning> Dion laver et oplæg til et høringssvar på baggrund af vores drøftelse, som 
sendes til SB. 
 

Skoleår 17/18 – 31  Renovering af Videncenteret inkl. Bugtskolen 
(orientering og rundvisning) 

Rundvisning i den afdeling eleverne forventes flyttet til i 
ombygningsperioden 

18:20 
30 min 

 Der er blevet tildelt et andet sted her på matriklen, hvor eleverne kan være; 
nemlig i kompetencecentret fra d. 15/6- 10/8.  
Personalet kommer i næste uge ned for at se lokalerne. 
D. 21/3 holder vi forældremøde for Bugtskolen i lokalerne fra kl. 17-18.30. 
Der bliver undersøgt, hvilke hjælpemidler der mangles dernede.  
Der bliver sat byggehegn op, for at sikre eleverne. 
Eleverne kan bruge legepladsen i hele perioden. 
Der er planer om lån af en bus mere i perioden, så der kan være flere ture 
ud af huset.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe i personalegruppen med en repræsentant 
fra hver klasse, så der indtil perioden jævnligt kan holdes møder indtil 
flytningen. 
 



 

  

To-Do/Opfølgning> Alle forældre inviteres til forældremøde d. 21/3 kl. 17-18.30 
 

 

Skoleår 17/18 – 32  Eventuel flytning af G-klasserne fra Damagerskolen 18:50 
10 min 

 G-klasserne er en specialklasse med en elevgruppe som på mange områder 
minder om Bugtskolens elever. 
Fritidsdelen er lukket for elever på Damager, og de elever går nu på Klub 
Havana. 
Elevtallet har været faldende i G-klasserne. 
Der er en drøftelse i gang, hvor MED udvalgene er inkluderet. 
 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 33  Eventuel lokaleudvidelse på Bugtskolen 19:00 
5 min 

 Hvis G-klasserne flyttes på Bugtskolen vurderer SB nødvendigheden af en 
lokaleudvidelse for at kunne varetage opgaven.  
 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 34  Driftsbudgetter Bugt/KMG (regnskab 2017 og 
budgetter 2018) 

o Bilag eftersendes tirsdag 

19:05 
15 min 

 Henrik gennemgår budgetterne for KMG og Bugtskolen.  
KMG: 
Der er foretaget IT investeringer, hvilket har været en nødvendighed. Derfor 
er der brugt ekstra penge på den konto. 
Sp: Hvorfor er pengene ikke brugt til fx legeudstyr/legeplads, når der er 
penge tilbage på budgettet? 
Svar: Ledelsen er ved at undersøge mulighederne for at overtage noget fra 
Tjørnely skolens legeplads, hvor der er nogle rigtig gode ting, så der er fokus 
på at forbedre legepladsen. 
SB opfordrer til at ledelsen forbedrer udendørs legemuligheder på KMG. 
Overskuddet på KMG går med over til 2018 budget. 
 
Bugtskolen: 
SB har spurgt ind til underskuddet i 2017, og ledelsen har redegjort for 
underskuddet, og bekræfter at det ikke får betydning for kvaliteten af 
undervisningen i 2018.  

To-Do/Opfølgning> SB vil gerne løbende orienteres om udviklingen af legefaciliteterne på KMG 
 
Budget 2018 for KMG tilrettes, så overskuddet fra 2017 fremgår. 

Skoleår 17/18 – 35 o EVT.  
 

19:20 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>   

Skoleår 17/18 –36 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19:20 
5 min 

 Referatet er godkendt 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 



 

  

Overføres til næste 
møde 

  Skolesammenlægning   
o Fortsættelse fra SB1 (Skoleår 17/18 – 4) 
o Fortsættelse fra SB2 (Skoleår 17/18 – 13) 
o Fortsættelse fra SB3 (Skoleår 17/18 – 22 
o Udsættes til SB 5  

 

       Antimobbestrategi (Udsættes til SB 5) 

   

   

 


