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Dagsorden og referat 

Skolebestyrelsesmøde Ølsted Skole d. 13.6 2022  

Kl.17.00 – 19.00 
Deltagere: 

Forældrerepræsentanter.: Vibeke Frausing, Peter Hvidberg, Margit Brønnum, Jani Sørensen, Frederik 
Solhøj, Pernille Birk Jensen, Anita Rask Andersen. Cecilie Langhof, Louise Solhøj, Anja Vergo, 

Skoleledelse; Thomas Karlsen, Anna Grut, Tine Junge Nielsen, 

Medarbejderrepræsentanter: Nicolaj Poulsen, Jeanette Becher Tolstrup Nielsen  

Elevrepræsentanter: Magnus 8.u Hjalte9.s 

Fraværende:   

Punkt Indhold Referat 
Godkendelse af referat 
og opfølgning fra sidst  

Godkendt? 
  
 

Godkendt 

Formandens beretning   Se nedenstående Bilag 
Handleplan  Nedsættelse af udvalg  Genbesøg af kommunikations udvalg Margit, Pernille, 

Anna  
Vikardækning Thomas, Vibeke, Louise, Pernille  
Ekskursionsudvalg, Tine, Margit og Jani 

Opfølgning på 
udeordning 

  

 Forsøget med at udevide udeordningen til også at 
omfatte 10 pausen for 8. og 9. årgang er forløbet 
tilfredsstilende set fra elevøjne. Ordningen vil blive 
evalueret på et afdelingsmøde i august således at skb 
kan få medarbejdernes evaluering af ordningen. 
7. årgang har på enkelte dage fået lov  at gå ud i 12 
frikvarteret, dette har også forløbet fornuftigt dog skal 
vi have en samtale med årgangen om at det ikke er 
for at købe slik, is og kage at de kan forlade skolen 
men for at købe, hente deres frokost. 

Opfølgning på 
medarbejdertilfredshed 

 Styregruppen som blev nedsat i forbindelse med 
lederskiftet er nu nedlagt da gruppens arbejde er 
fuldført. 
Indflytning efter byggeriet har været en hård opgave 
der har taget på kræfterne, der er stadig hængepartier 
men det går dog stille og roligt fremad. Skolens 
tekniske personale har været særlig hårdt hængt op, 
da fortsat dukker fejl og mangler fra byggeriet op. 

Nyt fra Formanden 
Skoleleder 
Afdelingerne/SFO 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Formanden: se beretning. 
Skoleleder: vi er i gang med årsafslutningen rent 
administrativt, der er skemaer på vej og 
fagfordelingen er afsluttet. Forældre vil i løbet af uge 
24 blive informeret om hvilke medarbejder der skal 
have hvilke klasser 

EVT   
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Møderække:    

Den 24.5 17.00-19.00 
Den 13.6 obs. 17-00-.20.00 
 

  

 

Formandsberetning  
Starten på skoleåret 21/22 bar stadig præg af pandemien. Vi kunne dog afholde fysiske 
møder, hvilket naturligt nok gav en helt anden dynamik i bestyrelsen. 
 
Vi startede skoleåret med at deltage i alle forældremøder, hvor vi fik mulighed for at 
fortælle om skolebestyrelsens arbejde. Dette er en vigtig del af vores strategi med at få 
inddraget kontaktforældrene mere i arbejdet med at gøre vores skole til et trygt og godt 
sted at være. Hvor tryghed, fællesskab og indlæring er vigtige værdier, som vi som 
skolebestyrelse ønsker at integrere i alle på og omkring skolen. 
 
I løbet af skoleåret har vi også udarbejdet flere principper, som skal understøtte 
ovennævnte. Dette arbejde håber vi vil fortsætte i den nye bestyrelse, som konstituerer sig 
efter sommerferien. Jeg tænker, at der er en god chance for dette, da de fleste nuværende 
medlemmer stadig vil sidde i skolebestyrelsen de næste 4 år. 
 
Vi har også haft muligt for at afholde 2 møder med kontaktforældrene, hvor rollen som 
kontaktforældre blevet debatteret, og hvor arbejdet er udmundet i en pjece, som vi 
fremadrettet kan udlevere på det første forældremøde, hvor kontaktforældrene skal 
vælges. Derfor tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi også næste år deltager i 
forældremøderne ved skoleårets begyndelse.  
 
I efteråret havde vi så den endelige indvielse af vores ny-ombyggede skole. Det blev en 
festlig dag for alle deltagere. Nu er alt taget i brug, og fungerer ifølge forlydender godt. Der 
er naturligvis altid nye ønsker til en skole i vækst, men lige nu nydes alt det nye. 
 
Vi måtte i november afholde et suppleringsvalg til skolebestyrelsen, hvor vi var i den 
heldige situation, at vi fik både to nye medlemmer samt tre suppleanter. Og da vi i foråret 
afholdt skolebestyrelsesvalg, valgte alle fem at genopstille og blev genvalgt, hvilket er 
vigtigt for kontinuiteten af skolebestyrelsens videre arbejde. De øvrige medlemmer valgte 
også at opstille og blev genvalgt, på nær Peter Hvidberg, hvis yngste barn afslutter skolen 
denne sommer. En stor tak til Peter for hans arbejde og bidrag i skolebestyrelsen. 
 
Afslutningsvis en STOR tak til alle skolebestyrelsens samarbejdspartnere - ledelse, 
medarbejdere, elever og forældre - for et godt og udbytterigt samarbejde. Et samarbejde, 
der er altafgørende for, at vi kan kalde vores skole for et trygt sted at være for alle, og hvor 
fællesskabsfølelse kan vokse sig stor, så eleverne får de bedste betingelser for indlæring. 
Og også en STOR tak til alle medlemmer i skolebestyrelsen for et engageret og innovativt 
arbejde, hvor alle tager deres ansvar alvorligt, og har lyst til at lægge det nødvendige 
arbejde i opgaven.  
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Slutteligt vil jeg gerne takke for hvervet, som formand i den forgangne periode. Det har 
været travlt, men en kæmpe fornøjelse at samarbejde med alle både i og uden for 
skolebestyrelsen. 
Foran os ligger nye udfordringer, som jeg glæder mig til at blive en del af. 
 
Den 13. Juni 2022 
Vibeke Frausing 
Formand for skolebestyrelsen på Ølsted skole 


