
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 27. august 2019 kl. 18.00 - 20.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 17.30. 
 
Afbud fra:  
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 
BBC – Bo Bak Christiansen 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

0. Velkomst og præsentation 
 

 10 min. Alle  

1. Godkendelse af referat 
 

 5 min. CR Godkendelse 
 

 Referatet fra 18. juni 2019 godkendt. 

2.  Elevrådet 
 

 10 min. Elevråd Orientering 

 Elevrådet har et delt formandskab, der er tre formænd, som deler ansvaret. De skiftes til at deltage i 
bestyrelsesmøderne, udarbejder dagsordner sammen m.v. Elevrådet har også fordelt roller som: AMU, 
sekretær. 
Arbejder pt. med elevkulturen i UM, så de nye 7. klasser lærer noget om ro på gangene. På mandagsmødet 
(hver 2. mandag er der fællessamling) er emnet/retningslinjerne præsenteret. 
Rygepolitikken er præsenteret på samlingen. Elevrådet har talt om, hvordan de forholder sig, hvis de opdager 
nogen der ryger. 
Der afholdes en elevrådsdag, hvor elevrådsspillet spilles i klasserne. 

3. Årshjul skoleåret 2019/20    
   

60 min. CR Drøftelse og 
fastlæggelse 

 Inden næste møde sendes informationer ud om rammer og traditioner for forældrebetaling til klassekasser og 
ture. 

4. Fordeling af klasser blandt 
bestyrelsesrepræsentanterne 
 

 10 min. CF Drøftelse og 
fastlæggelse 

 Forældrerepræsentanter blev fordelt på søjlerne. 
Fordelingen meldes ud til medarbejdere, som kan invitere repræsentanterne, som fortæller om 
skolebestyrelsens arbejde. 
Listen tjener også det formål at forældre ved hvilken bestyrelsesrepræsentant de kan kontakte. 

5. Strategi ift. skolens køleskabe – afvikling / 
bibeholdelse? 
 

 15 min. CR Drøftelse og 
beslutning 

 Beslutningen blev taget af den tidligere bestyrelse, men den er endnu ikke effektueret.  
Processen blev aftalt: Der går en opfølgende information ud om beslutningen, understøttet af 
argumentationerne om kortere skoledag, ingen bakterielle problematikker med mad i skoletasken, 
anbefalinger til indkøb af køleelementer samt information om, hvornår køleskabene er væk. 
CR og CF laver et udkast, som sendes ud til resten af bestyrelsen. 

6. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 
o Opstart af skoleåret 

 

 10 min. CR, CF Kort orientering. 



 Trafikudvalget mødes inden mødet d. 22.10 angående trafikindsatser og den kommende politik. Disse 
præsenteres til oktobermødet. 
Et stillingsopslag til matematiklærer og -vejleder. Ansøgningsfrist d. 12. september, samtaler d. 19. 
september. 
En barselsvikar er ansat i Heldagsafdeling i dette skoleår, og der vil komme endnu et barselsvikariat inden for 
skoleåret. 
En dansklærer i ungemiljøet går på barsel til juleferien, skolen forventer at slå en stilling op. 
Akademiugen (uge 32) havde fokus på planlægning af skoleåret og det nye samarbejde om to-
voksenundervisning. 
Kolleger har oplevet et pres på pausetiden, som nu har den længde, der passer med 
Undervisningsministeriets retningslinjer, men er kortere end sidste år. Vi evaluerer sidst på efteråret og ser 
på en eventuel omlægning. 
Faglokalerne er der kommet øget pres på, qua håndværk og design på flere årgange, faget billedkunst er 
ude af rejseholdet og er kommet ind i skemaet, hvilket betyder at der kigges på kælderlokalerne som ”shines 
up” så de kan komme i anvendelse til bl.a. billedkunst. 
De strukturelle ændringer har betydet mere end kolleger kunne forudsige. Skulle man overveje at lægge en 
evaluering inden trivselsundersøgelsen? 

7. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 

 Deltagelse i mødet d. 3. september? CB og CR deltager; evt. CF. 
Kontaktudvalget i kommende skoleår: LH Heldagsafdelingen, PC Børnemiljø, CR Ungemiljø. 

 Kommende møde:  
24. september 2019 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 
 
 

    
 

 

 


