
 

DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen  

Mødested: Grønhøjskolen 

Mødedato: 26-10-2022                      Kl. 17.00 – 19.00 – møde med klasseråd 19.00 -20.00 

 Jes            valgt for 4 år 

 Michael     valgt for 4 år 

 Benedicte  valgt 2 år  

 Stine  (næstformand),  valgt 2 år 

 Henriette Valgt for 2 år 

 Maria   valgt for 4 år 

 Louise (formand),  valgt for 4 år 

 Edith   Repræsentant for personale og TR pæd. 

 Martin  Hjælper til elevrådet 

 Morten Bøvling  viceskoleleder 

 Rune Høst  Indskolingsleder 

 Mette Gudum   Skoleleder 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra ledelsen 

a. Personalenyt 

b. Økonomi mm. 

c. Overvågning i aulaen - til debat 

d. energi 

2. Elevrådet. 

3. Stine ønsker at træde ud af bestyrelsen og Maria Sørensen skal udtræde i kraft af sin 

ansættelse pr. 01.12.2022 

4. Ny børne og unge politik. De to politikker skal udvikles/fornyes. Bestyrelsen og MED skal 

komme med indput. Indskrives i vedlagte dokument – Bilag 3. 

5. Opfølgning på SKU (Både deres kaffemøde med ledelse/TR og møde med bestyrelse)  

6. Jess og mit møde med Kommunaldirektør og Liselotte Lervad 

7. Overvågning i en del af aulaen – ønske fra skolen. 

8. Planlægge mødet kl. 19.00 

9. Punkter til kommende møder 

10. Evt.  

11. Godkendelse af referat 

 

 

Næste mødedato:   30-11-2022             26/10, 30/11, 1/2,29/3, 26/4, 21/6 

 

 



 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mødested: Grønhøjskolen 

Mødedato: 26-10-2022    

Deltagere: Michael, Benedicte, Louise, Jes, Stine, Henriette, Maria, Martin, Edith, MGU og RH 

Afbud: Stine, Michael, Edith 

1.  

1.a personale har sidste arbejdsdag kommende mandag hvor hun går på pension. En person har 

opsagt sin stilling og stopper pr. torsdag d. 27.10.2022. 

Vi har ansat ny pædagog til opstart pr. 01.12.2022 som skolepædagog.  

Viceskolederleder er fratrådt sin stilling. Der igangsættes en ansættelsesproces med forventning 

om tiltrædelse af ny viceskoleleder pr. 01.02.2023  

I den mellemliggende periode løfter den tilbageværende ledelse og adminstration de opgaver der 

foreligger i fælleskab. 

Samtaler første runde 08.12.22 og anden runde 19.12.22. Imellem samtalerne vil kandidater der 

udtages til anden runde blive testet (profiltestes) af insigt-konsulenter på kommunen. 

 

1.b Økonomien balancerer nogenlunde. Som tidligere udmeldt er det tidligere akkumulerede 

overskud forventeligt ved at være brugt.  

 

1.c Der har været nogle hændelser om aftenen når der er klub, hvor unge fra klubmiljøet forsøger, 

at komme ind på skolen, lader døre stå ulåste, der er småhærværker mv. hvorfor vi overvejer, at 

få opsat overvågning præventivt. Dette kræver dog at det vedtages i skolebestyrelsen og MED.  

Skolebestyrelsen er informeret om bevæggrund og hvordan vi må og kan bruge overvågning.  

Skolebestyrelse og elevråd bakker op om, at vi en periode kan overveje overvågning i Aulaen 

rettet mod automat og døre mod parkourbane hvis det også godkendes i MED-udvalget.  

 

1.d Vi bruger ca. ca. 10.000,- om dagen med de høje gaspriser der var i August hvorfor vi er meget 

opmærksomme på energiforbruget.  

Den kommunale udmelding er at vi skal ramme så tæt på 19 grader som muligt. 

Der arbejdes pædagogisk med, at styre så tæt på 19 grader som muligt.  

Nogle stedder sættes der låse på termostater.  

Ejendomsservice har justeret på gennemstrøning af varmt vand i varmesystemet. 

Der slukkes for køleautomaterne.  



 

 

Fra skolebestyrelsen er der forslag om, at få eleverne med til at regne på standbyforbrug mv. på 

skolen og evt. sætte tænd/sluk ure på de devices hvor man kan. 

I særdeleshed opladningsskabe. 

 

2.  Elevrådet vil gerne at behovet for køleskabet i afd C undersøges. Så vi evt. kan spare på 

energien. 

 

Engangbestik er et ønske, men det kan ikke imødekommes pga. skolens grønne profil. 

 

En gruppe elever har i ungdomsklubben været involveret i noget ballade hvorfor de er kommet i 

karantæne for en periode. 

 

Forslag fra Elevrådshjælper: Hvad har elevrådet været med til at skaffe og hvad kan gøre 

elevrådet mere interessant. Elevrådet arbejder på en happening hvor elevrådets indsatster og 

aftryk i skolebstyrelsen highlightes ved at man fjerner de ting/indsatser de har været med til at 

indføre, for på den måde at skabe opmærksomhed omkring elevrådets arbejde. God ide som der 

gives grønt lys til. 

 

3.  Det undersøges om vi kan køre bestyrelsen med kun en suppleant(Jørn) selvom 2 træder ud.  

Formand tager kontakt til Jørn og spørger til muligheden for, at køre undetalligt indtil næste valg.  

Jes overtager næstformandsposten i bestyrelsen. Godkendt af en enig bestyrelse på møde d.d.. 

 

4. Gennemgået. Medlemmer i skolebestyrelsen giver sit besyv med og informeres om, at vi i MED 

sammenskriver alle input og indsender til forvaltningen. 

 

5.  Udsættes til næste møde. 

6.  Jes og Louise har vist fysik og biologi lokalet til udvalgsformand samt kommunaldirektør.  

De er ikke uenige i at lokalerne er utidssvarende, men gør også opmærksom på der er en plan for 

renovering.  

 

Herudover blev situationen med farlig vej/busplads vendt med kommunaldirektøren og 

udvalgsformand. De opfordrede til at bestyrelsen skriver til vej/teknik – hvilket er gjort.  



 

 

I forhold til busser og de tidlige køretider skal det aftales med busselskabet –  

Kommunaldirektøren nævnte også fleksmuligheden.  

 

Kommunaldirektøren gav på mødet udtryk for, at vi selv kan få midler til rengøring ud på skolen så 

længe vi drifter rengøring selv.  

 

Kommunaldirektøren og udvalgsformand gjorde meget ud af at vi husker at brande os selv som 

skole 

 

7. Se punkt 1.C 

 

8.  Samarbejdsmøde med Forældrerådene. 

 

9.  Intet at bemærke. 

10. Intet at bemærke. 

11. Godkendt. 

 


