
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 18. juni 2019 kl. 18.30 - 20.00 
Skolen vil være vært med en let sommeranretning efter mødet kl. 20.00. 
 
Afbud fra: Erik Sørensen 
Mødeansvarlig: Charlotte Rohleder.  
Mødested: Akvariet. 
 

ES – Erik Sørensen 
LK – Lars Kølstrup 
PC – Peter Christiansen  
CR – Charlotte Rohleder  
CB – Claus Bach 
RA – Rikke Andersen 

LH – Linda Hansen 
NH – Natasja Friismose 
UB – Ulrika Beckett 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Godkendelse af referat. 
 

 5 min. CR Godkendelse. 
 

 Referatet fra 14. maj 2019 godkendt. 
 

2. Velkomstfolder til nye forældre 
 

   
   

60 min. CR, CF Drøftelse mhp. 
udarbejdelse af ny 
velkomstfolder. 

 Bestyrelsen gav sit besyv med til folderen. Ledelsen arbejder videre med folderen og den sendes til gennemsyn 
hos bestyrelsen. 
 

3. Evaluering af årets bestyrelsesarbejde – Bedste, 
bedste, værste: 
”Hvad har bestyrelsen været særligt tilfredse med?” 
”Hvad har bestyrelsen savnet?” 
”Hvad har været svært, interessant, vedkommende?” 
”?” 
 

 20 min. CR Evaluering mhp. 
udvikling af 
bestyrelsesarbejdet. 

 En oplevelse af at tiden er knap, trods 60 min til temapunkterne.  
De emner der bliver arbejdet med i nedsatte udvalg, er svære at holde fast i. 
Vigtigt at sikre alle afdelingerne bliver repræsenteret i emner og punkter. 
Når årshjulet skal udarbejdes, overvejer bestyrelsen hvordan emnerne skal spredes ud, og hvor meget der skal 
i mål. 
God stemning omkring muligheden for meningsudvekslingerne. 
Dejligt at aktuelle temaer kommer op, de fortæller noget om hverdagen og de dilemmaer der eksisterer. 
 

4. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Status skoleårets planlægning 
o Personalesituationen 

 

 5 min. CR, CF Kort orientering. 

 Statskundskabsstuderende har sendt deres rapport. 
Nogen af konklusionerne: Forældres uddannelsesniveau har indvirkning på engagementet. Engagementet 
falder med tiden. Intentionen om at få læst med børnene er uafhængig af forældres uddannelsesniveau. 
Skemalæggerne er klar med første skemaudkast. I morgen kommer der besked om hvilke primære voksne der 
kommer i klasserne og supplerende information om kommende skoleår. 
Samtaler til et barselsvikariat i heldagsafdeling. 
 

5. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 



  

 Kommende møder:  
Datoforslag til bestyrelsesmøder for skoleåret 
2019/20 fremlægges: 
Kommende emner: 

• Nationale test 
 

    
 

 27.8.2019: Bestyrelsesmøde 
24.9.2019: Bestyrelsesmøde 
22.10.2019: Bestyrelsesmøde 
26.11.2019: Bestyrelsesmøde 
17.12.2019: Bestyrelsesmøde 
28.1.2020: Bestyrelsesmøde 
25.2.2020: Bestyrelsesmøde 
31.3.2020: Bestyrelsesmøde 
28.4.2020: Bestyrelsesmøde 
26.5.2020: Bestyrelsesmøde 
16.6.2020: Bestyrelsesmøde 
 
I tidsrummet 18.00-20.00, med smørrebrød kl. 17.30 

 


