
 

Dagsorden for 
skolebestyrelsesmøde på 
Skjoldhøjskolen 
 
Dato: Den 28.5.19 
Kl. 17.30 - 20 møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Sted: Mødelokale 1. 
I lokalet til venstre for 
hovedindgangen. 
 
Særligt indbudte deltagere:  
Deltagere: 
Brian, Jane, Mette, Lena, Karen, 
Laila, Sureyya ,  Trine, Troels, 
Kirsten, Aslimelik, Ole 
Lars og Hanne 
 
 
 
Afbud: 
Lennart 
 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Brian 
Sekretær: Hanne 

 
 

   

 

Punkter Indhold Proces Ansvarlig Status 
for 
punkt 

Referat 



 
1.   
Godkendelse af referat 

    Referatet  

2.  
Godkendelse af dagsorden 

    Punktet om personale skal prioriteres, så derfor 
starter vi med punkt 4 elevråd og derefter går 
eleverne. Vi bruger den tid der skal bruges til punktet 
om personale. Punktet om skema skal også behandles 
og derefter vil vi vurdere hvad vi kan nå. 
 

3. 
Kort nyt, siden sidst 
SFO 
Undervisning 
Forældre 
Elever 
Andre/andet 

Se sidste nyhedsbrev 
Tilmelding til 
dialogmøde med 
rådmanden den 3.6. kl. 
18 – 20. 
Ansættelse af ny 
afdelingsleder for 
specialklasserne pr. 1.8 
Plads på Kählers Villa 
Dining kl. 18.15 

   LK orientere om planerne om den ny skole og om 
fusionen mellem Ellekær og Tovshøj. Der kommer 
høringsforslag, som vi skal forholde os til i august. 
 
Rådmandsmøde d. 3.6 LK og Brian deltager 
Ansættelse af ny afdelingsleder der starter d. 1 aug. 
Bente er stoppet i dag 
Kâhlers d. 14.6 – kl. 18.15  
Ansættelse af børnehaveklasseleder samtaler d. 11.6  
Sureyya- deltager fra bestyrelsen 
Ansættelse af ABA – Samtaler d. 19.6 – pt er der 
ingen deltager fra bestyrelsen 

4. 
Nyt fra elevrådet 

Fra elevrådsmødet 
 

   Aslimelik fortæller hvad der sker i udskolingen. Der 
arrangeres udflugt og der har været sidste skoledag 
 

5.  
Personalesag 

 Orientering ved Lars O  35 min. 
Eleverne deltager ikke. Punktet er fortroligt. 
 
På baggrund af personalesagen besluttes det at 
bestyrelsen konstitueres ved mødet i oktober 

5. 
Evaluering af skolens 
målsætning og evt. justeringer 

Sammenholde skolens 
resultater 2017/18 med 

Oplæg ved Lars, 
Hanne og Ole. 

LK, HL, 
OG 

D, B LK fortæller kort om de socioøkonomiske resultater 



 
målsætningen for 2016 
– 2018/19. 
Afklare om det er nok 
at justere i 
målsætningen frem mod 
2020/21 

Se bilag med 
resultaterne fra 
afgangsprøverne. 
Derefter drøftelse og 
mulighed for at stille 
forslag til ændringer. 
Afsluttende besluttes 
det, om justeringer er 
nok, eller om det skal 
være et særskilt punkt 
på et møde i efteråret. 

6. 
Orientering om 
arbejdsfordeling og skema for 
skoleåret 2019/20 

Være orienteret. 
Arbejdsfordelingen og 
skemalægningen 
sammenholdes med 
vores principper. 

Oplæg ved Hanne og 
Lars. Derefter 
spørgsmål og 
drøftelse. 

HL, LK D LK fortæller om fagfordelingsprocessen og HL 
fortæller om skemalægningen, der i år er gået godt. 
Vi arbejder med de sidste justeringer 

7.  
Evaluering af årets arbejde i 
skolebestyrelsen 

Evaluere vores arbejde 
med henblik på næste 
års arbejde. 

Kort indledning ved 
Brian. Derefter proces 
ud fra nedenstående 
spørgsmål: 
1. 
Du er så godt 
orienteret om skolens 
drift, at du fører et 
tilstrækkeligt tilsyn. 
2. 
Du har mulighed for 
drøftelse og har plads 
til at sige sin mening 
3. 

LK O Udskudt 



 
Dagsorden giver dig 
overblik og sikrer, at 
du er godt forberedt til 
møderne. 
4. 
Du oplever at møderne 
bliver ført så 
dagsordenen nås og så 
der er mulighed for at 
komme til orde 
5. 
Du synes at det er fedt 
at være medlem af 
skolebestyrelsen 
 
I bliver bedt om at 
svare på en planche 
med hver 
tilkendegivelse ved at 
give en karakter på 1 – 
5, hvor 5 er det bedste. 

8.  
Næste møde 

Fastsætte mødedatoer 
for møderne i 2019/20. 
 
Aftale om vi behøver at 
mødes den 14.6 inden 
Kählers. 

Forslag: 
26.8, 18.9, 22.10, 
25.11, 23.1, 1.2 
(arbejdsdag 9 – 15), 
26.2, 24.3, 20.4, 19.5, 
19.6. 

   
Vi fastholder et møde på Skjoldhøjskolen d. 14. juni 
kl. 16 

10. 
Evt. 

     



 
 


