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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
Mandag den 05.12.17 kl. 17.00 
Sted: Lærerværelset  
 

 Punkt 1  

ORIENTERING Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

  
 Punkt 2  

ORIENTERING 

Meddelelser fra ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

• Julefesten I SFO er gået rigtig godt med mange besøgende. 

• Jeanett Natalie Poulsen, kontaktpædagog i 3B, går på barsel op til jul. 

   SKIPPER CLEMENT SKOLEN  
 

MØDE INDKALDT AF PW  

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

DELTAGERE 

Forældrevalgte 
Valerie Daussin (formand) 
Henriette Frahm (næstformand) 
Lars Jon Andersen 
Ole Stein 
 
Medarbejdere 
Kirsten Bitsch  
Sharelle Vandborg 
 
Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 
Jenny Rohd-Thomsen 

AFBUD FRA Lars Norup 

REFERENT AK 
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• Rikke Ankerstjerne, kontaktpædagog I S2, går på barsel i marts 

• Christmas Play I den international afdeling gik godt.  

• De nye skemaer er kommet ud. Det har indvirkning på flere klasser fra januar. 
Klasserne har samme antal lektioner i de enkelte fag som nu, men placeringen 
af lektionerne i løbet af ugen kan have flyttet sig. 

• Inspirationsaftenen for forældrerådene den 27. november gik godt. Der var 
mange fremmødte forældreråd. Mødet gav en væsentlig større bevidsthed om 
rigets tilstand. Det fremgik, at der er stor forskel på de forskellige afdelingers 
måder at gribe tingene an. For at skabe en kultur, har skolen udarbejdet et 
arbejdspapir til forældrerådene, som bliver lagt op på intra. Derudover vil  
skolen fremover sørge for oplæg i 0. klasserne samt S1, så forældrerådene 
kommer godt I gang. Endeligt vil klasselærerne ligeledes blive orienteret 
yderligere om, hvordan de kan samarbejde med forældrerådene. 

• Ferieplanen: Vi følger Aalborg Kommunes ferieplan. Dog starter vi den 14. 
august I stedet for den 15. august, og tager i stedet en ekstra feriedag den 2. 
januar. 

• Er der udfordringer med en elev, er forretningsgangen, at man først snakker 
med de involverede lærere. Løser udfordringerne sig ikke her, kan ledelsen 
kontaktes. I sidste instans bestyrelsen. 

• PW vil gerne have ført til referat, at han oplever en god energi og gejst på 
skolen lige nu. 
 

 
 Punkt 3  

ORIENTERING 
Kommunikation mellem skole/hjem og forældre samt rekrutering af nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der stadig er plads til forbedring ift kommunikationen 
mellem skole og hjem. 
 
Ved sidste bestyrelsesvalg var der i modsætning til tidligere ikke mange kandidater. Af 
denne grund skal vi være opmærksom på rekrutering hertil i god tid inden valget.  

Beslutning: 
 
PW skriver løbende nyhedsbreve til forældrene. 
Bestyrelsesreferaterne kommer ud på intra. 
 
Rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer: 

- Vi skal gøre mere for at spotte nye medlemmer 
- Evt. give nye interesserede mulighed for at komme og deltage i møderne 
- Prikke folk på skulderen  
- Se på forældrerådene, om der kunne være  potentielle medlemmer. 
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DISKUSSION Økonomi 

- Forventet overskud 

- Fysiklokale 

- Løn 

Beslutning: 

  

Forventet overskud: 

I budgettet forventer vi et overskud på 1,5 millioner for 2018.  

Overskuddet er ikke stort nok til en større investering i de kommende år. Vi havde her ønsket et 

overskud på 2,5 millioner for at øge skolens likviditet for mulighed for at bygge. 

 

Vi bliver derfor enten nød til at ændre på planerne for, hvornår der skal bygges, eller også skal 

der findes et større overskud. 

 

Bestyrelsen ønsker, at: 

- IT-udgiften skal styrres mere. 

- Der skal effektiviseres yderligere på lærersiden. Her skal der være endnu mere fokus på 

over/under-tid, kursustid. 

 

Lønpolitikken: 

Bestyrelsen ønsker, at der bliver set på lønpolitikken. 

Der blev hertil nedsat en arbejdsgruppe bestående af: SV, PW, AK og Henriette.  

 

Der har været en stor udgift til SFO-personalet. Dette skyldes en opnormering i SFO’en, grundet 

flere børn tilknyttet hertil. Der er nu en kontaktpædagog pr klasse i indskolingen. Dette har 

medført ekstra udgifter. 

 

Der skal kigges på betalingsmodulerne i SFO’en. Bestyrelsen ønsker et udkast på, hvor der er to 

moduler i stedet for tre moduler. Dette fremlægges til mødet i januar. 

 

Fysiklokalet 

Forskellige løsninger blev diskuteret: Pavillon-løsning, ombygning af det gule hus samt renovering 

af det eksisterende.  

 

Bestyrelsen ønsker at undersøge, om gangen i kælderen må benyttes til ophold, eller om det er 
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en flugtvej. Hvis det må benyttes, ønskes en tegning og en beregning af, om lærerværelset kan 

indrettes i kælderen, samt hvad det vil koste at indrette fysik-lokalet på lærerværelset. 

  

Bestyrelsen har behov for først en tegning og dernæst en faglig vurdering af en omlægning af det 

nuværende fysik-lokale. Hvis faglærerne siger ja hertil ønskes en beregning af dette. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at der skal laves et nyt fysik-lokale, som der står klar til efter 

sommerferien. Udfordringen ligger i, hvor lokalet skal være. 

 

Der indkaldes til bygge-udvalgsmøde den 4. januar kl. 15-18. 

Her skal være tegning af skolen, kvadratmeter i rummene, samt en plan for hvilke fag, der er i 

spil: madkundskab, bibliotek, lærerværelse, IT. 

 

 

Budgettet godkendes med de forbehold, der er. 

 
 Punkt 5  

EVT.   

 
  
 
Til underskrift 
 
 
 
 
Valerie Daussin (formand)  Henriette Frahm (næstformand) 
 
 
 
Ole Stein   Lars Jon Andersen 
 
 
 
Lars Norup   
 
  
 
Kirsten Bitsch  Sharelle Vandborg  
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Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 
 
 
 
Peter Würtz   Anne Krogh Rye 
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