
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

Fredag d. 31.1 og 

lørdag d. 1.2 2020 

 

Tid:  

Kl. 15.30 til og med 

lørdag kl. 13.00 

 

Sted:  

Falsled 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, 

Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Bjarke Staal, Katrine 

Krause-Jensen, Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra: Bjarke Staal og Katrine Krause-Jensen 

Referent: Søren Christensen  

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varighed 

 

1.  Ny skole – som 

understøttelse af netværk 

 

Ideer og brainstorm ift. hvad 

vi kunne se som muligheder 

for at understøtte netværk 

mellem familier, som har barn 

med handicap 

 

Proces og debat v. Karin Elbæk, Rum 
 

Karin Busk Sørensen fra Egmont Højskolen deltager 
eventuelt for at lytte med. 

16.00 – 18.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 
Karin orienterede kort om projektets status. 

Herefter gennemgik vi en proces med idegenerering i forhold til hvad vi kunne ønske at ’Familiernes netværkssted’ skal kunne. Karin tog materialet og 
noterne med sig. 

 

2.  Skolebestyrelsesvalg  

Foråret 2020 

 
Bilag: 
Punkt 2: ”Skolebestyrelsen kan 
beslutte en toårig valgperiode” 

Bestemmelse af valgperiode 

Hvem er på valg?  

Valgmateriale (pjece, video) 

Materiale til hjemmeside  

 

 19.00 – 19.30 



 
 

2020_01-skolebestyrelsen_oversigt 
Valgmateriale fra sidste valg 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Udsættes til lørdag 

3.  Inspiration til ny skole 

 

Inspiration til ny skole 

 

Samarbejde med 

lokalsamfundet 

 

Fondsansøgninger 

Oplæg og debat v. Karin Busk Sørensen fra 

Egmont højskolen 

 

- Karin fortæller om hvilke tanker og 

erfaringer Egmonthøjskolen har gjort ift. 

lokalsamfundet 

- Karin har ikke selv erfaring med at lave 

fondsansøgninger, men vil give et billede 

af hvad det er lykkedes for højskolen at få 

fondet i tidens løb. 

9.00-11.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Karin fra Egmonthøjskolen inspirerede os med et indblik i hvordan de har udviklet skolen og fået et samspil til at fungere med lokalmiljøet. 

Derudover fortalte Karin om deres tilgang til at søge fonde til udvikling af skolen. Vi får en liste over de fonde Egmonthøjskolen har søgt og 

fået bevilget penge fra og Karin kan hjælpe os med kontakt til en mand fra Skanderborg der evt. gerne vil hjælpe os, når vi er mere tydelige 

på hvad vi gerne vil søge fondsmidler til. 

 

Susanne tager ideen om at skabe netværk i området med til Kristian T Hansen (projektleder fra planlægning) for at få styr på hvilke 

foreninger og hvem det er vi skal skabe dialog med for at blive klogere på hvem vi skal invitere. 

 

Andre kontaktmuligheder for at skabe et overblik 

- Helle Mønster, skoleleder på Ellehøjskolen) 

- E og P huset. 

 

Søren og Susanne kigger ind i hvilke forældre vi har boende i området, som evt. kunne aktiveres. 

4.  Skolebestyrelsesvalg  

Foråret 2020 

Fortsat  

Bestemmelse af valgperiode 

Hvem er på valg?  

Valgmateriale 

Materiale til hjemmeside 

 

 

 

11.00 – 11.55 



 
 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Vi beslutter at fastholde valgperioden til fire år (eller indtil ens barn går ud). Det er vigtigt at det ikke italesættes, så det kunne afholde 

nogen fra at melde sig, men der lægges vægt på om man har lyst til at være en del af skolebestyrelsen og hvordan det fungerer i praksis.  

 

Valgmaterialet fra sidst reproduceres (af Susanne) med nye datoer og tilføjelser  og kopieres til forældremødet den 27.02.20  

Susanne / Christina starter en præsentation, der kan samle præsentationen af skolebestyrelsen, formandens beretning og en orientering fra 

Lise og Gitta om ny skole. (30 min) 

 

Gitta laver et indslag om ønsket om at oprette en støtteforening som fremlægges på forældremødet. (15 min) 

 

5. E

E

v

t 

Evt. 

 

 

  11.55 – 12.00 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


