
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 Torsdag d. 27.09 2018 

 

Tid:  

Kl. 18.30 – 21.00 

 

Sted:  

Stensagerskolen 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, 

Lars Asmussen, Søren Kronvang, Michael Rolighed, Mads Ole Rode 

Erhardsen, Marianne Vigh-Larsen (suppleant), Katrine Krause-Jensen 

(suppleant), Sine Høegh, Lene Bro, Christina Robertsen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra: Lise Jacobsen, Marianne Vigh-Larsen 

Referent: Christina Robertsen  

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varighed 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

Godkendelse af dagsorden 

Tilføje evt. justering og 

godkendelse 

 

Evt. justering og godkendelse.  

 

Alle tilstedeværende skriver under med navn. Hvis 

man ikke har deltaget i mødet, så skriver man 
derudover Set 
 

Hvis der er forslag om evt. ændring på rækkefølge af 
punkterne og/eller varighed af punkterne 

18.30 – 18.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Referatet er godkendt.  

Susanne forslår at ændre punkt 2 til et oplæg om målgruppen, som PPR i går var at fremlægge på et faggruppemøde, som bl.a. danner 

baggrund for hvem vi skal lave klassedannelse til. Bestyrelsen besluttede at ændre punkt 2 på dagsorden. 

 
 

 

2.  Temadrøftelse 

Princip om Klassedannelse  

 
Bilag:  

Klargøring til princip om 

klassedannelse 

Kort gennemgang af modeller og proces indtil nu. 

Debat ud fra bilag og indkomne fordele og 

ulemper.  

18.40 – 19.30 



 
 

Beskrivelse af tre modeller 
Fordele og ulemper 

 

 Punktet udgår til fordel for oplæg om målgruppen. 

 

I stedet afholdes oplæg om målgruppen. Der udsendes slides til bestyrelsen. 

Oplægget blev afholdt som en del af at forberede sig til, hvordan man bedst muligt bygger en ”ny skole” til målgruppen.  

Billedet viser en meget bred målgruppe. 

Ift. klassedannelse bliver det vigtigt at få lavet nogle klasser, hvor kompleksiteten hos målgruppen bliver tilgodeset ift. læring. 

Den fremadrettet klassedannelsesmodel skal falde på plads imens den pædagogiske visionsproces står på. Den pædagogiske proces 

forventes afsluttet engang ind i foråret 2019. 

 

3.  Indstillinger til 

beslutninger 

 

Værdiregelsæt og 

principper 

 
Bilag: 
3a: 2.udkast til princip fra børnehave 
til skole 
3b: 1.udkast til princip fra skole til 
voksentilbud  
 
3c:2018_09_værdiregelsæt og 
principper 

 

3a.  
”Den gode overgang fra børnehave 
til Stensagerskolen” 

Anden behandling og evt. 

godkendelse af princip 

 

 

3b:  

”Den gode overgang fra 
Stensagerskolen til voksentilbud” 

Første behandling af forslag 

til princip 

 

 

3c: Overblik over værdiregelsæt og 

principper 
 

 

3a. Kommentarer og evt. godkendelse 

 

 

 

 

 

 

3b: Kommentarer og evt. forslag til justeringer 

 

 

 

 

 

3c: Overblik samt beslutning om rækkefølge 

19.30 – 19.45 

 

 

 

 

 

 

19.45 – 20.00 

 

 

 

 

 

20.00 – 20.15 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

3a: Princippet ”Den gode overgang fra børnehave til Stensagerskolen” er behandlet en gang. Gitta og Lise har gennemgået og tilrettet 1. 

udkast og 2. udkast er nu klar. Princippet blev godkendt. 

 

3b: Princippet ”Den gode overgang fra Stensagerskolen til voksentilbud” er nu klar i 1. udkast. Der gives input til udkastet. 

Det sidste punkt under overskriften ”skolens ansvar” uddybes. Der bliver udarbejdet et 2. udkast på baggrund af input på mødet. 

2. udkast kommer til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

 



 
 

3c: Der blev givet input til en rækkefølge. Susanne laver en rækkefølge ud fra input. 

 

 

4.  Forslag til 

skolebestyrelsesseminar 
 
 

Beslutning om tidspunkt for 

skolebestyrelsesseminar i 

efteråret 

Opsamling af hvem, der kan deltage  

Fredag d. 16.11 fra kl.15.30 til lørdag d. 17.11 

kl. 12 + efterfølgende frokost. 

 

Beslutning om vi skal afholde seminariet eller ej. 

 

20.15 – 20.25 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Der er mange der kan deltage den 16.11+17.11, og det besluttes derfor at afholde seminariet denne dag.  

Bestyrelsesmødet den 27.11 – vi undersøger om Langagerskolens bestyrelse kan mødes med vores bestyrelse denne dag. Såfremt Langagers 

bestyrelse ikke kan mødes den 27.11 udgår dette møde.  

5.  Henvendelse fra 

forældregruppe 
(bilag uddeles på mødet) 
 

Henvendelsen er 

anonymiseret, da 

skolebestyrelsen ikke tager sig 

af sagsbehandling. 

 

Kort orientering om problematikken og debat ift. 

indbyggede dilemmaer.  

 

  

20.25 – 20.40 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Skolebestyrelsen kommer med input til hvad der bliver vigtigt for forældrene, når de står i en situation, som den situation henvendelsen 

drejer sig om. 

Som forældre kunne man ønske sig løbende information om, hvad der pågår af arbejde i medarbejdergruppen. Dette ift. at kunne 

forstå/tackle evt. reaktioner hos sit barn. Dels en overordnet beskrivelse, men også ”en på dagen” orientering om klassesituationen. 

Der ønskes også informationer om hvad der er på vej i personalegruppen, i stedet for information på bagkant. Få en viden/vished om, at der 

bliver arbejdet med sagen. Gennemsigtighed i processen undervejs. 

Personalegruppen kan også bedre være i processen, når personalet ved at forældrene er orienteret. 

Skolebestyrelsen kan sagtens forstå, at man som arbejdsplads kan komme i en sådan situation. 

 

6.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

 

 

Dødsfald  

 

Ny pædagogisk leder i 

udskoling 

 

Gave til skolen fra LEV 

 

 

 

 

 

 

20.40 – 20.55 



 
 

Skriftlige meddelelser  

se bilag 
Bilag:  
Forventet regnskab 2018 

 

 
Stensagerskolens fremtidige fysiske 
rammer 

 
Budgetforhandlingernes betydning for 
budget 2019 

 

Forventet regnskab 2018 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Vi har desværre haft 2 dødsfald inden for kort tid. Der er skrevet ud på intra til forældrene om begge tilfælde. 

 

Henrik Uhre Schmidt er blevet ansat som pædagogisk leder i udskoling. Anne Marie, pædagogisk leder i begynder har fået nyt arbejde, derfor 

er der blevet ansat en ny leder i stedet. Henrik bliver leder i udskoling og Søren C fra flytter fra udskoling til begynderafdelingen. Henrik 

starter på mandag. 

 

LEV har givet en gave til skolen – et arrangement med Tryllekunstner Jesper Grønkjær. 

Søren Kronvang formidler kontakten til Susanne, som giver det videre til featureudvalget. 

 

Susanne har bedt hendes områdeleder finde ud af om der er mulighed for fortræde.  

 

Vi har tidligere fået udmeldt budgetreduktion i 2019 ift. barselsrefusion, besparelse på administration og eksterne konsulentudgifter. Der er 

yderligere lagt en besparelse på 0,5% ovenpå. 

 

Ingen spørgsmål til der forventede resultat. 

7. E

E

v

t 

Evt.   20.50 – 20.55 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Ingen spørgsmål til eventuelt 

8. Punkter til næste møde  

 

  20.55 – 21.00 



 
 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

Punkt nr. 2 går videre til næste møde. 

 

2. udkast til den gode overgang fra Stensagerskolen til voksentilbud. 

 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


