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DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen 

Mødested: Personalerum på Grønhøjskolen 

Mødedato: 30.11.2022    kl. 17.30 – 19.45  = 135  min.  (punkterne fylder 110 min) 

Afbud sendes til formanden (rettet fra skoleleder til formand) 

 Jes           (ny næstformand) valgt for 4 år 

 Michael     valgt for 4 år 

 Benedicte  valgt 2 år  

 Stine  (næstformand),  valgt 2 år udtrådt pr. 

 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 – supl. for Birgitte Ramm 

 ?  viceskoleleder 

 Rune Høst  Indskolingsleder 

 Mette Gudum   Skoleleder 

 

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret. 

1. 5 min.   Nyt fra elevrådet 

2. 10 min.   Output af mødet med veje og trafik 16/11 2022 

3. 25 min.   Output af mødet 7/11 – kursus for skolebestyrelser. Herunder at vi 

fastlægger et årshjul, hvor der til hver gang er tid til at behandle et stort 

emne.  

4. 15 min.   Info om mødet i skolerådet d. 9/11   punkt om kommunikation og 

budget og priser for lejrskole. (Se princip for lejrskole og skolerejser MGU) 

5. 15  min.  Blå mandag ( Benedickte)   

6. 5 min  Kort om supleantstatus 

7. 20 min  Ledelsens holdning til og kommentarer på karakterer for skolen og 

elevtrivsel. Er gennemsnittet faldet og hvad er grunden.  

Link: Uddannelsesstatestik gennemsnit 

Link: Link til Uddannelsesstatestik begrundelse historisk 

8. rettet fra 10  til 20 min.  Nyt fra ledelsen: 

a. Økonomi- antal visiterede pt. 25 + nye fra 1. jan 2 elever + tilflyttere 

– næste år elever fra Havndal og elever fra børnehaven + buffere 

dette år 2-3 elever – 34 elever = 6,4 mill        Fra januar 5.130.000 – vi 

mangler 1.270.000 kr næste år. 

b. Lukkeuger SFO samt 5 års plan for Elevernes sommerferie (bilag) 

c. Accespoints opsættes og fra torsdagsmail uge 45 

d. Undervisningsmiljøvurdering – frist 1. maj – (torsdagsmail uge 45) 

e. BTU – udskydes 

f. Ståstedsanalyse sendt tilbage til udvalg 

g. APV er sat i gang i kommunen 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1795.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx
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9. 5 min.  Udsat fra sidste møde - Opfølgning på SKU (Både deres kaffemøde 

med ledelse/TR og møde med bestyrelse)  

10. 5 min. Forældreønske - oplæg vedr. digital medier.  

Link: Oplæg om digitale medier 

 

11. 5 min.  Evt. Høringssvar ved Talentklasser på Nørrevangsskolen. 

12. 5 min  Godkende referat 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Mødedato: 30/11  2022   Næste mødedato:    

Deltagere: «skriv her» 

Afbud: «skriv her» 

1. Nyt fra elevråd: Intet nyt fra elevrådet.  

2. Output af møde med vej og teknik: Jes informerer om møde. Der deltog 2 

repræsentanter fra vej og teknik samt Jesper Gade der der er forælder samt 

byrådsmedlem. Bestyrelsen havde lavet et materiale der beskriver hvilke 

udfordringer der er med sikkerhed på busholdepladsen.  

Der var enighed i udvalget om, at der skal gøres noget ved forholdende 

særligt lys og ind/udkørsel. Vej og teknik undersøger hvilke muligheder der er 

for, at sanere/udbedre sikkerhedsforhold på busholdepladsen. Endvidere 

lovede vej og teknik at belysning på skolebakken skal etableres.  

Muligheden for en forgængerovergang blev igen vendt. 

3. Output af mødet 7/11 – kursus for skolebestyrelser. 4 medlemmer fra 

skolebestyrelsen og skoleleder har deltaget i kursus for skolebestyrelser. 

Formand vil på baggrund af dette lave et årshjul for arbejdet i 

skolebestyrelsen (laves til næste møde og godkendes), lavet om i dagsorden 

og organisering af møderne så de forældrevalgte mødes inden selve 

bestyrelsesmødet. 

Skoleleder giver udtryk for vigtigheden af at ”guldkornene” skal komme på 

bordet i bestyrelsesmødet og ikke i formødet. 

Endvidere er det et vigtigt punkt for skolebestyrelsen at alle principper 

opdateres og gennemgås.  

Formandens årsberetning prioriteres fremadrettet og bliver også en del af 

årshjulet.  

4. Info om mødet i skolerådet d. 9/11. Formanden informerer om forvaltnings 

store ønske om at brande skolen via den gode historie. Kommunens 

kommunikationsafdeling står til rådighed og vi skal bruge dem hver gang der 

er en historie der er værd at dele.  

Forskellen på skolerejser og lejrskoler blev vendt på mødet. MgU informerer 

om de klare retningslinjer som er beskrevet i principperne (vedlagt som bilag) 

https://cfdp.dk/oplaeg/fagpersoner/
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MgU har et ønske om at der fastsættes et beløb til mad ifm. lejrskoler pr. 

dag. 6. klasse lærere spørges og prisen fastsættes ud fra dette.  

Der spørges ind til Indtjening ifm. skolefest. Indtjening dækker omkostninger. 

Generelt stiller skolen gerne op ift. indtjeningsmuligheder for klasserne, men 

det kræver aktive forældreråd der går ind i arbejdet og laver aftaler med 

skolen. 

5. Blå mandag i specialafdelingen. Det er svært at få arrangeret et fællesskab 

omkring blå mandag i specialafdelingen. Det er ikke en skoleopgave at 

vurdere hvad eleverne skal i fællesskab omkring blå mandag, men stiller 

gerne lokaler til rådighed.  

Bestyrelsesmedlem fra specialafdelingen opfordres til, at tage det op i 

forældregruppen der har børn der skal konfirmeres. 

6. Kort om suppleantstatus: Formanden prøver at ringe ham op. 

7. Kommentarer på karakterer for skolen og elevtrivsel: 

Statistikkerne på skoleområdet er kommet ud for ikke længe siden og bliver 

vendt meget i lokale medier. I seneste skoleår lå Grønhøjskolen lavt ift. 

kommune gennemsnittet. Fra skolens side er vi tilfredse med elevernes 

præstation der lå over årskaraterene.  

Løfteevnen for skolen ligger på niveau med det forventelige. (Altså ligger vi 

som forventeligt når der korrigeres for socioøkonomiske faktorer). 

 

8. Nyt fra ledelsen 

 

A: MgU informerer om den øknomiske situation ift. visiteringer. 

Mgu har været til en møde med skolechefen da mange tilflyttere har behov 

for særlig støtte i skolen og mange gange følger der sager med fra tidligere 

kommuner. MgU ønsker at bestyrelsen skal løfte overfor det politiske niveau 

at vi i området bliver presset på skoleområdet pga. socioøkonomiske 

faktorer. 

Skolens økonomi presses pga. de mange elever med behov for særlig støtte 

og visitationer. 

Formand og næstformand inviterer formand fra SKU til et møde hvor der 

gøres opmærksom på de socioøkonomiske udfordringer der opleves i 

området. For skolens og områdets skyld. 

B: Rune informerer om at der ovenpå høringssvarene vedr. lukkeuger i SFO 

og den ønskede plan for, at man kender lukkeuger i sommerferien er 

kommet en beslutning som kan ses i bilag 2. Lukkeuger og sommerferieuger 

planlægges 5 år ud i fremtiden fremadrettet. 

C:MgU informerer om pris og fakturering af AP.  

D:MgU informerer om at der er en forestående 

undervisningsmiljøundersøgelse. 

E: Brugertilfredshedsundersøgelse er pt. udsat.  

F: APV er sat i gang pr. 23.11.2022. Den er sendt ud til alle medarbejdere i 

kommunen.  
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G: Ståstedsanalyse. Der arbejdes på at lave en mere konkret beskrivelse af 

hvad ståstedsanalysen skal kunne for skolerne i det politiske udvalg. 

 

9. Opfølgning SKU-møde: vedr. rengøring kan vi ikke selv bestemme om vi 

selv vil drifte rengøringen. 

10. Forældreønske: Der er kommet et ønske fra en forældre om et oplæg 

vedr. digital dannelse.  

Ledelsen formidler kontakten mellem forældreønskeren og formanden. 

11.Høringssvar vedr. talentklasser på Nørrevangsskolen. Bestyrelsen på 

Grønhøjskolen ønsker at ledelsen formulerer et hørelsesvar. 

12. Godkendelse af referat: Bestyrelsen har godkendt referatet d.d. 

 


