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Referat skolebestyrelsesmøde Ølsted 
Skole d. 25. januar 2022 
Deltagere: 

Forældrerep.: Vibeke Frausing, Peter Hvidberg, Margit Brønnum, Jani Enevoldsen, Frederik Solhøj, Anja 
Vergo, Anita Rask Andersen, Louise Solhøj, Cecilie Langhoff, Pernille Birk Jensen  

Skoleledelse; Thomas Karlsen, Anna Grut, Tine Junge Nielsen 

Medarb. Rep: Jennie Welch, Nicolaj Poulsen 

Elev rep: Magnus 8.u Hjalte 9.s 

Fraværende: 

Afbud:  

Punkt Indhold Referat 
Handleplan Princip for 

specialundervisning. 

Princip for lejrskoler og 
Økonomi  

Mobiltelefoner 

 

Udvalg til princip for specialuv: 
Anna, Vibeke 
Udvalg til Princip for lejrskoler: 
Tine, Margit og Louise 
Mobiltelefon/digitaldannelse - skb har givet kommentarer 
og princippet ventes vedtaget på næste møde. 
 

Høringssvar  Styrelsesvedtægt for 
skolevæsnet 
Se nedenstående bilag.  

Kvalitetsrapporten udgår, kommer der en erstatning? 
Kan det tænkes ind i skb. Årshjul. 
 

Orienteringspunkt Sammen om praksis Der arbejdes på at knytte PPR og familieafdeling tættere 
til skolens således, at de fagprofessionelle får hjælp og 
sparring helt ud i klasserne. PPR er på nuværende 
tidpunkt på kompetenceudvikling for at blive klædt på til 
den kommende opgave.  
MED arbejderne er blevet hørt  

Nyt fra Formanden 
Ledelsen 
Medarbejderne  
Afdelingerne  
Elevrådet 

Formanden: Skolebestyrelsesvalg i år - Vibeke og 
Thomas går i gang med processen  
Hærværk på bord imellem jul og Nytår 
Der er søgt midler til skolehaver- vi har indtil nu fået 
30.000 
Indskoling: 25 nye børn er indskrevet til 0. klasse 22/23. 
Vi startede med 16 men har fået tilgange fra forskellige 
steder. Vores privatskolefrekvens er den laveste i 
kommunen. Vi vil være den lille lokale skole. 
Meget Covid i indskolingen  
Medarbejderne: 
Coronatræthed  
 

Eventuelt   Privatøkonomi på skoleskeamet 
Vi skal være særligt opmærksomme på børnenes snak  
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Møderække:    

Den 25.01 17.00 -19.00 
Den 23.2 17.00 -19.00 
Den 24.3 17.00-19.00 
Den 25.4 17.00-19.00 
Den 24.5 17.00-21.00 
Den 25.6 obs. 17.20.00 
 

  

 

Bilag 1 vedr Høringssvar 
Styrelsesvedtægt for skolevæsnet 

Sagsfremstilling 
I udkastet til styrelsesvedtægt for skolevæsenet er der enkelte præciseringer i forhold 
repræsentation fra specialtilbud i skolebestyrelsen samt udpegning af eksterne repræsentanter til 
skolebestyrelsen. Derudover udgår kapitlet vedrørende kvalitetsrapporter, idet der er indgået 
landspolitisk aftale om, at kvalitetsrapporterne ikke længere skal udarbejdes. 

  

I bilagene til styrelsesvedtægten foreslås følgende ændringer: 

- Opdatering til ændret specialtilbudsstruktur i form af flere basetilbud samt omlægning af 
inklusionsklasser til gruppeordninger 

- Ændret PPR-ledelse 

- Beskrivelse af Mini-SFO og heraf afledte ændrede overgange til og fra SFO og SFO-klub samt 
afledt ændring i forhold til indskrivning 

- Ændrede forhold for sommerferiepasning, idet den lokale pasning i SFO og SFO-klub er 
genindført og ligeledes omfatter mini-SFO 

- Præcisering vedrørende undervisning i dansk som andetsprog 

- Udvalgsmålsætningerne for Byrådsperioden 2018-21 udgår 

- Tilføjelse til procesplan for skolebestyrelsesvalg vedr. konstituering af nye skolebestyrelse 

Forslagene til ændringer af vedtægt og bilagene hertil er således enten i forlængelse af tidligere 
beslutninger om ændrede forhold i skolevæsenet eller mindre præciseringer af vedtægten. 

 


