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Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 17.15-19.30 på Bøgebjerggård, industrivej 17 

 

Deltagere: Mikael Frederiksen - MF (skoleleder) 
Jannik Larsen - JL (administrativ leder) 
Heidi Ptak - HE (forældrerepræsentant, mellemtrinnet) 
Janne Andresén-Nielsen - JA (forældrerepræsentant, indskolingen) 
Line Holmen - LI (forældrerepræsentant, mellemtrinnet) 
Susy Ewers - SE (forældrerepræsentant, behandlingen) 
Linnea Koefoed - LK (lærer, medarbejderrepræsentant) 
Tina Vigsø - TV (lærer, medarbejderrepræsentant) 

Afbud:  

Ordstyrer: JA 

Referent: JL 

Inviterede:  

Dagsorden:                                                                                                 O = Orientering, D = Drøftelse, G = Godkendelse, B = Bilag  

Pkt.   Emne/Indhold Tid Notater 

1a G Godkendelse af dagsorden 
17.15-17.20 

Regnskab 2019 er ikke helt klar. Men ellers godkendt 
dagsorden. 

1b G Godkendelse af referat Godkendt 

2a O Nyt fra formand 

17.20-17.45 

LI: Skal vi lave kvalitetsrapport i år. Sagen undersøges. 
LI: Der kunne tænkes i et opslagssted til at synliggøre 
skolebestyrelsens arbejde. Det kan bl.a. være på 
hjemmesiden. 

2b O Nyt fra ledelsen 

En nyligt udfyldt rapport om professionel kapital udfyldt af 
medarbejderne viste ikke det bedste resultat for Lillebjerg 
Skole.  
Arbejdstilsynet har været på besøg i uge 4, som vil 
sandsynligvis medføre et eller flere påbud i forhold til for 
høje følelsesmæssige arbejdsforhold. Ledelsen, AMR og 
medarbejdere skal udarbejde handleplaner på eventuelle 
påbud. 
Ledelsen blev kort før jul bedt om at lave deres personlige 
ledelsesgrundlag 
Derfor har ledelsen hyret et eksternt firma ”LæringsStier” til 
et længere forløb om ledelses- og teamudvikling. 
De nyligt afholdte jobsamtaler gav desværre ikke gevinst, så 
der opslås nu en lærer-stilling og tre pædagogstillinger. 

2c O Nyt fra medarbejdere 

For medarbejderne fylder de ovennævnte ting også, men 
også en ændret skematisering af arbejdstiden giver 
anledning til yderligere drøftelser mellem ledelse og 
medarbejdere. 
Der er indført ”Morgen-møde” hver dag for personalet fra 
kl. 7.45-8.00 for at kunne tale ind i dagen og se på 
gårsdagens begivenheder/handlinger. Det kræver 
tilvænning. 
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2d O Nyt fra elevrådet 
Efter sammenflytningen vil elevrådet blive sammensat og 
ville efter sommerferien kunne deltage i 
skolebestyrelsesarbejdet. 

3 O Igangværende projekter 17.45-18.15 

Flytningen er nu sat til efter påske og med forhåbentlig 
indflytning af møblement i marts måned. 
Re-visiteringsmøder er indkaldt og planlagt til uge 6 og 8. 
Svømmeundervisningen er startet op med 5-6A om 
mandagen i det første kvartal, og efterfølgende tager 4-5A 
afsted. 
E-sport hos UKC blev først startet op i udskolingen, og nu er 
det mellemtrinnet, som tager afsted hver fredag. 

4 D Økonomi 18.15-18.45 

Regnskab 2019 fremvises på næste møde 
Budget 2020 er i gang med en udarbejdelse. Fase 1 er lavet 
af ledelsen, og fase 2 skal snarest behandles blandt 
medarbejderne. 

5 D+B Principper  Udskudt 

6 D Dialogmøde 19.00-19.15 
Det var et super godt kommunalt skolebestyrelses 
dialogmøde, hvor der blev drøftet vigtige ting internt og 
med andre skolebestyrelser. 

7 O Eventuelt 19.15-19.25 Intet 

8 D Afslutning 19.25-19.30 Næste møde 3. marts 

 
Punkter til de kommende møder: 
 


