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Referat 
 
 

Mødedato 

Mandag 29. oktober 2018 

Mødested/lokale 

Urds Brønd 

Mødetidspunkt  

kl. 17.15 

Forventet sluttidspunkt  

kl. 19.45 (20.30) 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Claus Didriksen, Jesper Antoni Nicolaisen, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard 
Pedersen, Kenneth Larsen, Litha Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Heidi Mølgaard, Kasper 
Madsen, Troels Andersen, Mette Hjelholt Nielsen, Lasse Koefoed og Mette Lindholm Diderriksen 
Lance Luscombe er inviteret med til mødet. 
Mødeleder: Troels Seerup 

Ordstyrer: Jesper Antoni Nicolaisen 

Referant: Troels Andersen 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Mette Hjelholt Nielsen 
mhjel@vejle.dk  

Fraværende:  
Ingen 
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Dagsordenspunkt Mål Referat 

1. Velkommen og præsentation 

Lance deltager i mødet 

Lance og 
skolebestyrelsen 
hilser på hinanden 
og får navn og 
ansigt på hinanden. 
 

Lance bliver budt velkommen af formanden. 
 
Skolebestyrelsens medlemmer præsenterer sig selv. 
 
Lance præsenterer sig selv og kommer med sit bud på det at drive skole og 
hvilke fokuspunkter han vil have ved opstarten. 

- Økonomi og personale 

- Ledelsesteamet og personalet 

- Struktur og personalet 
 
Et godt samarbejde fungerer bedst når at alle parter er lydhøre og åbne, så 
man kan drøfte spørgsmål i forbindelse med skolen fordomsfrit gennem et 
ligeværdigt og konstruktiv dialog 
 
Undgå enkeltsags sagsbehandling, men holde sig til de overordnede temaer. 
 
 
 
 
Ser frem til et konstruktivt samarbejde med skolebestyrelsen, via åbenhed, 
dialog samt ærlighed og tillid. 
 
At skabe forandringer, som bliver synlige i dagligdagen. 
 
Huske at medlemmer af skolebestyrelsen ikke kun repræsenterer sit eget barn, 
men hele skolens virke. 
 
I forhold til personale og elever 

- Vi møder hinanden med positive forventninger 

- Vi tager ansvar for os selv og hinanden 

- Vi gør vores bedste 
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Kerneopgaven er at: 
Danne børn til at mestre livet, hvor de er: 

- En aktiv del af fællesskabet 

- Få Viden 

- Støtte hinanden 

- Opleve succes 

- Skabe viden 

- Trives 
 
 
 

2. Kommunikation internt og 

eksternt i skolebestyrelsen 

At sikre fælles 
forståelse af 
hvordan og om 
hvad der 
informeres i 
skolebestyrelsen 
samt skabe 
gennemsigtighed i 
forhold til de 
forskellige roller.  
 

Helt overordnet er det vigtigt, at medlemmerne af skolebestyrelsen følger op 
på, at kommunikationen foregår til den rigtige. (lærer, afd. Leder, leder) 
 
Drøftelse af enkeltsager sker ikke på skolebestyrelsesmøder, men mellem 
skoleleder og formand for skolebestyrelsen. 
 
Hvordan undgås, at formand, næstformand kommer i klemme mellem 
modtagne oplysninger og en igangværende sag. Huske at inddrage skoleleder. 
 
Kommunikation handler om tillid og åbenhed 
 
Vigtigt for skolebestyrelsens medlemmer at de bliver orienteret omkring 
skolens beslutninger. 
 
Besluttet at hvis medlemmer af skolebestyrelsen hører forhold uden for 
rammerne i skolebestyrelsen, meddeles dette til formand eller skoleleder. 
 
 
 

3. Inspiration fra kursus for ny 

skolebestyrelse 

Alle i 
skolebestyrelsen 
får kendskab til 
vigtige pointer fra 
kurset. 

Udsat 
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Slides fra de to 
kursusgange 
medsendes som 
bilag. 
Troels og Kasper 
trækker de 
vigtigste pointer ud 
og bestyrelsen har 
mulighed for at 
stille opklarende 
spørgsmål. 
 

4. Information fra Dialogmøde  Alle i 
skolebestyrelsen 
får kendskab til 
vigtige pointer fra 
dialogmødet. 
Referat fra mødet 
medsendes som 
bilag. 
Troels trækker de 
vigtigste pointer 
frem og 
bestyrelsen har 
mulighed for at 
stille opklarende 
spørgsmål. 
 

Udsat 

5. Udvælgelse af temaer for 

bestyrelsens arbejde 

I samarbejde at 
udvælge det eller 
de temaer 
bestyrelsen gerne 
vil arbejde med i 
dette skoleår. 

Formanden fremlægger overblik over emner fra forrige møde. 
Skolebestyrelsen prioriterer emnerne 
 
Rubricering af emnerne efter om de ønskes opprioriteret her og nu eller 
senere. 
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Troels skaber 
overblik på 
baggrund af 
behandling af 
punktet på sidste 
møde. 
 

Formanden og ledelsen på skolen gennemgår punkterne og udtager de rene 
ledelsesmæssige emner og 
 
Punkter, som skolebestyrelsen har mulighed for at få indflydelse på 
 
Genoptages på næste møde 
 

6. Evaluering af bestyrelsens 

deltagelse i forældremøder 

Erfaringsudveksling 
og opsamling af 
erfaringer. 
På skift får dem der 
har været med på 
forældremøder 
ordet. 
Kort opsamling. 

Udsat 

7. Budgetopfølgning 

 

Skolebestyrelsen 
orienteres om 
budgetopfølgning 
og får en grafisk 
oversigt med 
sammenlignelige 
tal v. Troels 
Andersen 

 

Troels Andersen orienterer om Bredagerskolens forventninger til regnskab 
2018.  
Der forventes desværre et større underskud med omkring 2,6 mio. kr. 
Skolebestyrelsen er orienteret om udarbejdet handleplan for afvikling af 
underskuddet, i et tidsperspektiv frem mod 2021. Fra skoleår 2018/2019 er 
driften i det store hele tilpasset i forhold til de det modtagne budget.  
 
Der vil være stor fokus på forbrug af vikarer, personalesituationen og i øvrigt 
optimering af driften. 
 
Ny skoleleder vil have stor fokus på tilpasning af ressourcerne. 
 
Herudover var der en generel orientering om hvordan budget for et skoleår er 
sammensat.  

8. Skolefest At afklare hvem der 
deltager fra 
skolebestyrelsen. 
At aftale hvem der 
hjælper med 

Skolebestyrelsen byder ind på 
 
Kaffebrygning (kl. 18.00 – 19.30) Kasper og Jesper 
 
Bod i hallen (voksenansvarlig) 1. del af aftenen 
Troels, Anni 



6 
 

praktiske ting ved 
skolefesten. 
Mette medbringer 
oplæg. 
At overvejer 
hvordan 
Skolebestyrelsen 
kan være synlig ved 
skolefesten. 

 

 
Skolebestyrelsen vil være synlige omkring gult fællesrum, hvor det vil være 
muligt for forældre at, komme med: 
 
Ønsker til udendørsarealer 
Ønsker til øvrige emner, ved 

- Nana og Litha 
 
 

9. Orienteringspunkter  

Fra formanden 

Fra ledelsen og personalet 

Fra UCL v. Lotte Skinnebach 

Fra elevrådet 

 

 
Asgård 
Der er desværre konstateret råd i den øverste del af taget op mod glaskuplerne 
ved både Nordhuset og Sydhuset  – 
Dette skal renoveres, men betyder også, at der vil blive lukket for børn nogle 
dage i uge 44 på bagsiden af Asgård over mod Skovagerskolen, idet der vil være 
nogen trafik af lastbiler m.v., som skal etablere sikkerhedshegn m.v. 
 
skolefesten 
Bod for forældreforening for ordblinde ved skolefesten 
 
Elevrådet 
Elevrådet ønsker at være tilmeldt til skolekonkurrencer i bl.a. basketball, 
Volley, håndbold m.v. 
Lance opfordrede til at eleverne også selv kunne være udfarende og indbyde 
andre skoler til stævner her på skolen. 
 
Ønsker et varierende tilbud på drikkevarer, måske bare ikke så mange ting af 
gangen, men skifte mellem mulighederne. 
 
Kunstgræsbane eller alternativt 
 
 

 


