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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Data om mødet 

 

Dato: Onsdag den 16. januar 2018 

Tid: 17.00-18.30 

Sted: Øster Jølby Skole 

Mødedeltagere: Helle Mikkelsen, Mette 

Nordendahl, Jane Mikkelsen, Lone Ekmann, 

Berit Krogh, Line Rask Abildgaard, Søren 

Brogaard Jørgensen 

Afbud: Heidi Mikkelsen, Christian Haaning, 

Peter Dalgaard, Karsten Larsen 

 

 
 

Dagsorden:  Referat:  Varighed:  

Planlægning af 

skolebestyrelsens arbejde 

kommende periode 

• Årshjul sendt med dagsordenen 

• Årshjulet opdateres / revideres i 

forhold til indhold (mødet den 28. 

oktober aflyst) – arbejdsmøde 

lørdag den 10. marts – aflyses. 

Drøftelserne om skolebestyrelsens 

opgaver, flyttes til en ny dato -  

Jane og Line finder ny dato til 

”arbejdsdag” 17.00 – 21.00 (helst 

ikke mandag). 

10 min. 

Budget 2018 • Bilag udleveret 

• Gennemgang / drøftelse af Budget 

for 2018, inkl. driftsbudget 

• Bestyrelsen godkender, at der 

bruges 100.000 til inventar, der 

understøtter læringsmiljøer – 

pengene tages fra en pulje i 

forvaltningens budget 

• Brugerbetaling på kaffeordning, 

drøftes med personalegruppen. 

Bestyrelsen bakker op om 

personalegruppens beslutning. 

• Gennemgang / drøftelse af regnskab 

2017. Øster Jølby Skole kommer ud 

af 2017 med et underskud på 

46.000,- 

25 min. 

Personalesituationen + 

formidlingsplan 

• Line orienterer 

• Skolens endelige tildeling til 

personale, er endnu uvis. 

• Der holdes møder mellem 

forvaltningen og skolen ang. 

tildeling i februar 2018 

• Opfølgning på personalesituationen 

på skolebestyrelsesmødet den 21. 

februar 2018 

10 min. 
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Anti-mobbestrategi • Udarbejdes af plan for arbejdet med 

en anti-mobbestrategi og principper 

for skolens arbejde med elevernes 

trivsel 

• Inspiration på: 
https://redbarnet.dk/mobning/dropmob  

• På Øster Jølby Skole gør vi allerede 

mange af de ting, som Red Barnet 

anbefaler – det kan samles i en 

samlet anti-mobbestrategi for Øster 

Jølby Skole 

• Bestyrelsen ophæver: Trivselspolitik 

og Handleplan; Jane og Line 

udfærdiger prosa til 

kvalitetsrapporten. Efterfølgende 

udfærdiger bestyrelsen en anti-

mobbestrategi, ud fra alle de tiltag, 

der allerede gøres på skolen i dag! 

• Bestyrelsen udfærdiger kort og 

præcis anti-mobbestrategi, som 

personalet skal kommenterer. 

25 min. 

Kvalitetsrapport • Gennemgang af Kvalitetsrapporten. 

• Kvalitetsrapporten er forsinket i år, 

pga. kommunalvalget 2017 

• Endelig Kvalitetsrapport 

kommenteres af Jane – derefter 

sendes den ud til kommentering i 

resten af bestyrelsen. 

10 min. 

Eventuelt • Næste møde: 21. februar kl. 17:00 

– 18:30 

• Elevplaner – det ser godt ud 

• Orientering omstrukturering af 

sekretæropgaver. 

10 min. 

Punkter til næste møde: • Evaluering af madordningen med i 

årsplanen. 

• Status på personalesituationen / 

formidlingsplan 

 

 

  

https://redbarnet.dk/mobning/dropmob
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____AFBUD____      _____________ 
Karsten Larsen   Helle Mikkelsen 

 

 

 
_____________      ____AFBUD____ 

Jane Mikkelsen   Heidi Mikkelsen 
 

 
          

____AFBUD____      _____________ 
Christian Haaning   Mette Nordendahl 

 

 

 

____AFBUD____      _____________ 
Peter Dalgaard   Berit Krogh 

 

 

 
  _____________          

Lone Ekmann     

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 16. januar 2018 


