
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 15. maj kl. 19 - 21.30 
 
Til stede:  

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

Kamilla Kvols, Marianne Troelsen, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), Sofie, Victor (elever), Peter 

Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud: 

 

Tids-

ramme  

Punkt  Referat  Bilag  

19.00 – 

19.20 

 

1. Siden sidst (I) 

 

a) Skolen  

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget. 

g) Nyt fra byggeri og renovering  

 

a) Status vedr. facebook 

Kort status på den 

økonomiske situation 

på skoleområdet. 

Byrådet har godkendt 

skolens ansøgning 

vedr. kortere skole-

dag på mellemtrin-

net. 

Orientering om kom-

munens tiltag: ”Her 

skaber vi venskaber” 

Kælderen er i forbin-

delse med renovering 

tjekket for skimmel-

svamp og der er in-

gen tegn på dette.  

b) Elevrådsfest flyttet til 

d. 7/6. 

6. årg. Været til ad-

venture race 

Det går godt med 

indkvartering i gul 

bygning. 

c) Afholdt møde for 

formænd næstfor-

mænd 

Nyt børne unge-ud-

valg præsenteret.  

Peter Villadsen og 

Dorthe Vest satte 

gang i diskussion 
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vedr. børne/ungepoli-

tik fra 0 – 18 år. God 

dialog, hvor bestyrel-

sesmedlemmerne 

kom tæt på politik-

kerne. 

Lisbeth S. Andersen 

orienterede kvalitets-

rapporten. 

Samrådets time – sta-

tus. 

Datoer for kom-

mende samrådsmø-

der:21/8 og 15/11. 

d) Skolen har ikke så 

mange låneaftaler af 

pædagoger som tidli-

gere. 

e) Arbejdet med over-

gange er i gang.  

f) Intet nyt 

g) f) Renovering skrider 

stille og roligt fread. 

Både lærere og ele-

ver tager det rigtig 

godt. 
19.20 –  

19.30 
2. Personalenyt (I)  Orientering vedr. overflyt-

tere. Skolen har i år fået til-

ført en børnehaveklassele-

der. UB orienterede om situ-

ationen og følgerne af dette. 

 

 

19.30 –  

19.45 

 

3. Skoleårets planlægning indtil nu. Pro-

cesplan og kriterier. (I) 

UB orienterede om skole-

årets planlægning. 

Transparens og retfærdig-

hed. 

Faglige kriterier og arbejds-

miljø. 

Indsatsområder 

Ledelsen får flere undervis-

ningsopgaver. 

Gennemgang af lærernes 

forberedelsesuger (uge 27 og 

32). 

Nytænkning vedr. studietid. 

Nyt inklusionstiltag. 
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D: Drøftelse  

B: Beslutning  

I: Information  

 

 
19.45 - 

20.15  
En fælles gåtur til renoveringsområderne        

og en kaffepause.  

  

20.15 - 

20.40  
4. Forslag til Skolebestyrelsens årsberet-

ning. (D)  

 

God opbakning i forbindelse 

med valg til skolebest. Godt 

arbejde op til valget og et 

godt valgmøde med en pæn 

opbakning. 

Bestyrelsen har lavet ny an-

timobbestrategi. 

Inddragelse af elever og for-

ældre. 

Legegrupper og svaggrup-

per. SB laver opfølgning på 

hvordan det går. 

Skolens jubilæumsuge. 

Tagrenovering og renove-

ring af fællesarealer. 

 

20.40 – 

21.00 
5. Nye tiltag til næste år. (I og D)  

  

  

21.00 - 

21.15  
6. Resultaterne fra nationale test og triv-

selsmåling (I)   

 

Punktet udsættes til næste 

gang idet data ikke er tilgæn-

gelige. 

 

21.15- 

21.30  

7. Eventuelt  

Punkter til næste møde 

- Evaluering af lege/svaggrupper 

- Resultaterne fra nationale test og triv-

selsmåling. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d.  14.06 2018 

kl. 18.00 

 

Evt. Marianne snakker me-

get positivt om lejrskolen 5 

årg netop har været på. 

Inge og Bente fortsætter i SB 

 

 


