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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Tirsdag den 30.10.18 kl. 17.00 

Sted: Lærerværelset  

 

 Punkt 1  

ORIENTERING Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

  

 Punkt 2  

ORIENTERING 

Meddelelser fra ledelsen 

o Anne 

o Peter 

o Camilla 

Camilla: 

Halloween-festen har lige været gennemført med over 200 fremmødte. Godt elev- og 

forældrearrangement samt god respons.  

   SKIPPER CLEMENT SKOLEN  
 

MØDE INDKALDT AF PW  

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

DELTAGERE 

Forældrevalgte 

Valerie Daussin (formand) 

Ole Stein 

Lars Jon Andersen 

Sabina Folden 

 

Medarbejdere 

Kirsten Bitsch  

Sharelle Vandborg 

Sanne Kjær 

 

Ledelse 

Anne Krogh Rye 

Peter Würtz 

Camilla Kirchoff Pedersen 

AFBUD FRA 
Jenny Rohd-Thomsen 

Pernille Hummelsberger Skrubbeltrang 

REFERENT AK 
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Arrangementerne er pt kun for dem, der går i SFO. Vi diskuterede muligheden for, at alle kan 

komme med, men med forskel i brugerbetalingen hertil. Ledelsen ser nærmere på denne 

mulighed. 

 

Anne: 

Ledige pladser på skolen: 5 pladser på 1. årgang, 5 pladser på 0. årgang ellers fyldt op med 

lange ventelister.  

 

Der er travlt lige nu med optag til kommende 0. og 7. årgang.  

Vi har lange ventelister til kommende 7. årgang. Ift. 0. årgang er børnetallet i kommunen lavt. 

Vi har derfor iværksat flere nye tiltag ift. optag af denne årgang. 

 

Klasseforældreråd – møde den 28. november. De er alle blevet inviteret hertil. 

  

Emner der arbejdes med pt: Fraværsregistrering i hver time, trivselsmåling blandt elever og 

personale, fortsat implementering af skolens værdier, mobiltelefonpolitik, regler for 

ekskursioner, sygepolitik revideres, det nye fysiklokale.  

 

Peter: 

Ledelsen har netop været til årsmøde med Danmarks Privatskoleforening.  

 

Undervisningsmiljø-undersøgelse: Skolens undervisningsmiljø-undersøgelse blev 

gennemgået. Generelt viser undersøgelsen stor trivsel i elevgruppen. Der var tilkendegivelser 

omkring, at skoledagen kunne føles lang samt respons på møbler og rengøring af toiletter, 

som vi ser nærmere på.  

 

Trafiksituationen: Vi venter stadig på en up date fra kommunen ift. vores trafiksituation. Vi 

besluttede at tage kontakt til dem igen. Dertil skriver vi ud til forældrene om, at de skal 

respektere ”Kiss and goodbye”-området.  

 

 Punkt 3  

ORIENTERING Meddelelser fra formand og næstformand samt diverse udvalg 

Pia Christina Kiersgaard, suppleant i bestyrelsen, udgår desværre grundet familien er flyttet 

til en anden landsdel. 

 

IT- og kommunikationsudvalg: 

IT-området har vokset meget inden for de seneste år. Vi diskuterede derfor, om der skulle 

sættes yderligere ind. 

Udvalget føler, at de har brug for afklaring før, at de kan komme videre. Lars og Sabina vil 

arbejde videre med PW herom. Ledelsen arbejder dertil videre med sagen. 
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Punkt 4 

ORIENTERING Skolens arbejde med værdier 

Bestyrelsen er tilsendt et oplæg herom fra Anne inden mødet. Dette blev gennemgået. 

 

Punkt 5 

DISKUSSION Økonomi 2018 

Foreløbigt resultat gennemgås. Vi har ikke et endeligt udkast endnu, men budgettet forventes 

at holde, uden nævneværdige ændringer. 

 

 

Punkt 6 

DISKUSSION Budget 2019 

Bestyrelsen er tilsendt et udkast hertil inden mødet 

Vi lægger op til, at fremtidige skolepengestigninger kun udmøntes på mellemtrinnet og 

udskolingen, så der over tid bliver en større forskel, mellem det man giver i indskolingen og 

på resten af skolen. 

Diskussionen af hvor stor forskel, der skal være fra år 2020 og frem, vil økonomiudvalget se 

nærmere på. Vi vil her hente inspiration fra andre skoler.  

 

Lærerlønningerne med 3% stigning i den nuværende overenskomstperiode blev gennemgået. 

Ledelsen skal undersøge nærmere, hvordan udviklingen har været på lønnen ift. 

pædagogerne. 

 

Inden for de seneste 4 år er der blevet lavet nye faglokaler i naturfag, fysik og billedkunst, 

samt ny kontorgang og nye lokaler for alle vores 7. klasser. 

 

Ole holder oplæg om selvfinansiering af nye bygninger til skolen. Der arbejdes videre med 

udkastet i økonomiudvalget. 

 

 Punkt 8 

EVT.  

Bestyrelsen kommer med et udkast til opslag til suppleant for 
bestyrelsen  
 
Der har været en henvendelse om et tilbud til forældrene på 
”opslagstavlen” på Forældreintra. Bestyrelsen diskuterer i denne 
sammenhæng retningslinjer for hvilke opslag, der må ligges op på 
ForældreIntra. Der arbejdes videre med udfordringen i IT- og 
kommunikationsudvalget. Ind til denne bliver udformet har 
bestyrelsen besluttet, at ForældreIntra kun ønsker opslag, der 
handler om skolegang.  

 



 
 
 
 
DEN SELVEJENDE INSTITUTION  

Skipper Clement Skolen_______________________ 
FORH. ELISABETH BRØNSTEDS SKOLE OG CAND. MAG. MØLLERS REALSKOLE Gl. Kærvej 28-30 
  9000 Aalborg 
  Tlf. 98121188, Fax 98123855 
  www.skipper-clement-skolen.dk 

8. januar 2019 
 

Side 4 af 4 

 

  

 

 

Til underskrift 

 

 

 

Valerie Daussin (formand)  Sabina Folden 

 

 

 

Ole Stein   Lars Jon Andersen 

 

 

 

Pia Christina Kiersgaard  Pernille Hummelsberger Skrubbeltrang 

 

 

 

Kirsten Bitsch  Sharelle Vandborg  

 

 

 

Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 

 

 

 

Peter Würtz   Anne Krogh Rye 


