
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 27. februar 2018 kl. 19 - 21.30 
 
Til stede:  

Carsten Davidsen, Christoffer Bach, Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Jeanett Dencker Gam, 

Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), Sofie, Victor (elever), Peter Schultze og Ulla Hø-

gild Berg  

 

Fraværende med afbud: Marianne Troelsen (sygdom) 

 

Dagsorden 

Tids-

ramme  

Punkt  Referat  

19.00 – 

19.20 

 

1. Siden sidst (O) 

a) Skolen  

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget. 

 

a. UB glad for sin stilling som sko-

leleder. Ved at sætte sig ind i 

opgaverne. 

Påbud fra AT om konflikthånd-

tering og forebyggelse af vold. 

b. – 

c. 3. årgang har arbejdet med at 

lave valgplakater til skolebesty-

relsesvalget. 

d. Samarbejde med Engblommen 

omkring byggeri. 

Fortsat fokus på overgang mel-

lem inst. og skole. 

e. Foredrag på Engbjergskolen 

torsdag d. 20/9 kl.19.00 omkring 

”digital mobning) ved Børns 

Vilkår. 

f. Kommunens børnesyn. 

Inklusionstjek. 

 
19.20- 

19.30  

2. Evaluering af fællesbestyrelsesmøde i ja-

nuar. (D)   

 

Inddrage eleverne fra 7. klasse i præsen-

tationen af overgangen. 

Fortælle om klassedannelsen og hvorfor 

udmelding om nye klasser ligger så tæt 

på sommerferien, som den gør. 

Vigtigt at fortælle om, at det er en fæl-

les kultur. 

Lederne fra de to skoler arbejder videre. 

Revidering af princip for overgangen til 

Snejbjerg Skole. 
19.30 –  

19.50 

3. Kvalitetsrapporten (D+B)  Ledelsens forslag blev godkendt med en 

enkelt rettelse. 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
Ledelsens bemærkninger kommenteres og 

teksten fra bestyrelsen færdigredigeres. 

 

Det er godt at det bliver nævnt at man 

ikke kan følge progressionen idet te-

stene ikke laves hvert år. 

Tilføjelse om nye regler om mindre 

brug af digitale hjælpemidler. 
19.50 –  

20.15 

4. Ansøgning om afkortning af skoledagens 

længde ift. folkeskolelovens § 16.b. og på 

baggrund af evaluering af udbyttet indtil 

nu i skoleåret 2017-2018. (D+B)  

Lærerne er glade for ordningen og bru-

ger to-lærerordningen til feedbecksam-

taler. Fokus på feed forward.  

Tolærerordning kan også bruges til 

elevdifferentiering.  

Enighed om at søge om afkortning af 

skoledagens længde næste år. 
20.15 - 

20.30  

Kaffepause   

20.30- 

20.40   

5. Renovering og byggeri (O)  PS orienterede om de nuværende reno-

veringsplaner af tage og de kommende 

planer for byggeri af multisal. 

Håndværkerne har været i gang med det 

forberedende arbejde i forb. med tagre-

noveringen. Arbejdet geoptages i uge 

13, hvor det egentlige arbejde går i 

gang. Her lukkes én bygning af, af gan-

gen i en ca. 4 ugers periode mens arbej-

det står på i det enkelte hus. Der er lavet 

en genhusningsplan for eleverne. Reno-

veringsarbejdet forventes afsluttet i lø-

bet af sommerferien. 
20.40 – 

21.20 

6. Bestyrelsesvalg 2018 (D+B)  

Hvordan kan vi sikre en god forældreop-

bakning til opstilling og valget? 

Program for valgmødet 

  

Trækplaster: Se den nye skoleleder, re-

noverings- og indretningsplaner. 

Fyraftensmøde d. 20/3 fra 17.00-18.00, 

med Børnebio på PLC. 

Ledelsen laver et skriv til Intra, som ef-

terfølges af et skriv fra forældrevalgte. 

Hvert bestyrelsesmedlem opsøger hver 

to mulige kandidater. 

Vi holder hinanden løbende orienteret 

på Intra. 

 
21.20 – 

21.25  

7. Gennemgang og eventuelt revidering af 

årshjul for bestyrelsens arbejde. (D+B) 

 

Årshjulet blev gennemgået og punk-

terne i punkt 9 blev besluttet til næste 

møde 

21.25- 

21.30  

8. Eventuelt  

9. Punkter til næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er d. 9. april 2018   

 

8. - 

9.  

Skolebestyrelsesvalg 

Princip for overgange til Sn. Sk. 

Økonomi og budget 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 

D: Drøftelse, B: Beslutning, O: Orientering   

 

Oprettelse af Facebook gruppe. 

 


