
Skolebestyrelsesmøde d. 9.september 2019 kl.19.00-21.00 

 
REFERAT 

 
MØDEDELTAGERE: 
Forældrerepr.:   Medarbejderrepr.: 
Benna B. Andersen   Anja Møller 
Daniel Kofoed   Margit Skøtt 
René Petersen   Elevrepr.: 
Janne Rieken    August Valdemar Pilegaard Heimann  
Per Rasmussen   Noah Marco Schlosser  
Dorthe Greve    Mødeleder: Per 

Heidi Aabrandt 
    Referent: Vibeke 
Skoleleder: 
Vibeke K. T. Munck   Praktisk: Daniel  
SFO-leder: 
Charlotte B. Frank   Afbud: Benna, (Daniel) 
 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden                                              (1 min.) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan dagsordenen godkendes, eller er der tilføjelser? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Ekstra punkt om principiel holdning til elever, der opholder sig på 

skolens område før og efter skole (punkt 10A) – ellers godkendt.  
  

Punkt 2 Godkendelse af referat                                                          (1) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan referatet fra sidste møde godkendes? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Godkendt. 
 

Punkt 3 Orientering fra elevrådet                                                      (10) 

Ansvarlig: August og Noah  

Sagsfremstilling: Noah er blevet valgt til formand og August til næstformand.  

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Elevrådet har indtil videre afholdt et enkelt møde.  

De har hængt sedler op, hvor de opfordrer til at henvende sig til 

elevrådet, hvis der er noget, de tænker der skal forbedres.  

Dorthe Buk Østertoft er kontaktlærer for elevrådet.  
 

Punkt 4  Orientering og beslutning: 6.klasses sidste skoledag             (10)                                       

Ansvarlig: Alle/Janne 

Sagsfremstilling: Hvem gør hvad i forhold til 6.klasses sidste skoledag? 

Hvilke forventninger har skolen til 6.klasses forældre? 

Ønsker bestyrelsen at have en rolle i forhold til 6.klasses sidste skoledag? 

Bemærkninger: Kan der udarbejdes en ”plejer”-liste, som kan udleveres som en guide-

line til 6.klasses første forældremøde? 

Kan det tages op på 6.klasses forældremøde først på skoleåret? 

Lærerne kan måske fortælle, hvad der plejer at foregå, og så kan 

forældrerådet/forældrene tage beslutninger ud fra det.  

Beslutning: Et fast punkt på 6.klasses forældremøde, hvor det bliver drøftet, 

hvad der skal ske omkring 6.klasses sidste skoledag på Espe 



Skole (6.klasses lærere tager sig af at få punktet på 

dagsordenen). 
 

Punkt 5   Drøftelse og beslutning: Arbejdsdagen d. 20.september      (10)                                                                                        

Ansvarlig: Alle  

Sagsfremstilling: Opgavelisten præsenteres.  

Hvem har styr på hvad? Grill? Andre ting? 

Bemærkninger: Opgavelisten blev gennemgået.  

Vi laver et opslag på Facebook, at man er velkommen til at kigge forbi – 

hvis man er interesseret i en rundvisning, kan man spørge efter Dorthe 

eller Janne.  

Beslutning: Vibeke sender en reminder og opgavelisten ud.  

Forældrene tager sig af at styre de forskellige arbejdsgrupper.  

Heidi malegruppen 

Janne skolekøkken m.m. 

Per og René det grønne team + løsne faldunderlag, reparationer 

af bord/bænkesæt, + diverse andre reparationer 

Dorthe jordarbejde m.m. i børnehaven 

Benna og Daniel diverse + rullegardiner i børnehaven 

Vibeke sørger for bestille mad og drikke + engangsservice. 
 

Punkt 6  Drøftelse og beslutning: Høring ang. ny tildelingsmodel      (10)   

Bilag                                                                                                                                                              

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: På baggrund af kommunalbestyrelsesmødet d. 13. august 2019 sendes 

den reviderede tildelingsmodel til høring i skolebestyrelserne.  

 

Det er tidligere vedtaget, at der skal findes 5mio. på skoleområdet via en 

ændret tildelingsmodel.  

 

Der er en høringsskabelon, der skal udfyldes og sendes retur senest d. 

20. september 2019, hvor høringsperioden afsluttes. 

Bemærkninger: Svært med sammenlæsning – én 2.klasse med 11 elever kan være svær 

at sammenlæse med en 3.klasse på 21 elever og 1.klasse på 22 elever.  

Beslutning: Se punkt 7. 
 

Punkt 7  Drøftelse og beslutning: Høring ang. nye styrelsesvedtægter i 

skole og dagtilbud                                                                    (15) 

Bilag                                                                                                                                                

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har valgt at sende styrelsesvedtægten for 

skolevæsenet samt styrelsesvedtægten for dagtilbud i høring hos 

bestyrelserne i perioden 14. august til 20. september 2019. 

 

Sagsfremstillingerne kan findes følgende steder: 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-

21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819 

 

samt 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-

21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819 

 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2019/13-08-2019/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45819


 

Bemærkninger: OBS på at muligheden for forskudte valg i skolen bliver fjernet.  

Beslutning: Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Dorthe, René, Vibeke 

(Anja), der laver et udkast til høringssvar.  

Udkastet sendes rundt til bestyrelsen for kommentarer og 

tilføjelser. Der afholdes møde i arbejdsgruppen 17.09.2019 kl. 

9.30. 
 

Punkt 8  Orientering og drøftelse: Implementering af den ny 

dagtilbudsreform                                                                    (15) 

Ansvarlig: Charlotte/Margit/Vibeke  

Sagsfremstilling: Status – orientering om, hvor langt vi er nået.  

 

Bemærkninger: Charlotte viste en film om den nye dagtilbudsreform samt knyttede ord til 

– især omkring legens betydning og den nye evalueringskultur.  

Bestyrelsens rolle blev også drøftet.  

Beslutning: Til næste møde vil Margit og Charlotte vise/fortælle mere om den 

nye måde at arbejde på, herunder mini-projekter.  
 

Punkt 9 Drøftelse og beslutning: Evt. søgning af fondsmidler               (10)                                                                                                                                                            

Ansvarlig: Alle  

Sagsfremstilling:    Er det noget, som vi skal arbejde videre med? - f.eks. Nordea-fonden, 

Matas m.m. 

Bemærkninger:  

Beslutning: René har ansøgt Trygfonden om fodboldmål.  

Anja vil tage kontakt til n/t-lærerne, hvad der er brug for – René 

vil søge Nordea-fonden.  

Alle personaler og elevrådet kan skrive til bestyrelsen i forhold til 

søgning hos forskellige fonde.  
 

Punkt 10 Drøftelse og beslutning: Princip for ekskursioner                    (10) 

Bilag                            

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Bilag vedhæftet, personalet har tilrettet efter første udkast.  

Bemærkninger: Bilaget blev drøftet.  

Beslutning: Godkendt.  
 

Punkt 10 A Drøftelse og beslutning:                   (10) 

Ekstra punkt om principiel holdning til elever, der opholder sig på 

skolens område før og efter skole.                          

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: Vigtigt at gøre forældrene gøres opmærksomme på, at der er tilbud om 

morgenSFO og eftermiddagsSFO. 

Det kan være svært ikke at hjælpe et barn, som har faldet og slået sig, 

hvis barnet ikke går i SFO.  

 

Beslutning: Fint, hvis ledelsen henvender sig til de forældre, som sender 

deres børn i skole meget tidligt – skriv gerne mere udførligt 

omkring sikkerhed – det er forældrenes eget ansvar, hvis 



eleverne kommer før kl. 7.50. 

Vibeke skriver ud i næste nyhedsbrev.  
 

Punkt 11 Drøftelse og beslutning: Voksenpatrulje                                  (5)                                                                                                                                                                             

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:    Der har indtil videre ikke været ønske fra forældrenes side (tilkendegivet 

på forældremøderne) omkring voksenpatrulje, da det er svært at finde 

voksne til opgaven.  

Vi skal have taget en beslutning, om vi dropper at arbejde videre for at 

have en voksenpatrulje.  

Bemærkninger:  

Beslutning: Vi er nødt til at droppe det videre arbejde med en voksenpatrulje.  
 

Punkt 12 Orientering fra:                                                                    (15) 

Ansvarlig: Formanden: Dorthe orienterede omkring tilbygning/kælderrenovering i 

børnehaven.  

Der er udarbejdet et fælles høringssvar fra bestyrelsesformændene ang. 

budget 2020.  

Overvej om vi evt. skal have lavet en støtteforening til Espe Skole & 

Børnehave.  

SFO/Børnehaven: - 

Skolen Vibeke: - 

Medarbejderne Anja/Margit: 12 elever tager på legepatruljekursus – der 

kommer legepatrulje 4 dage om ugen.  

6.klasse henter børnehavebørn til morgensamling om fredagen.  

Andre:- 

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: 
 

Beslutning:  
 

Punkt 13     Evt.                                                                                        (5) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: 
 

Beslutning: - 
 
Punkter til næste møde: 
 
For dagsordenen: Dorthe Greve og Vibeke K. T. Munck 


