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Bestyrelse 2021-2022 
 

Mødedato: Mandag den 16.8. kl 17.00-19.30 (incl. let servering) 
 Formøde kl. 16.15 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein  
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
Pia Leding Vendelbjerg 
Louise Esko Refshøj 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Claus Gajhede 
Birgitte Pedersen (controller) 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen AFBUD 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 Godkendt 

2. Besøg af arkitekt 

Jesper Thomsø der vil 

præsentere første 

udkast til en evt. Hal 2 

 Jesper gennemgik det udarbejdede skitseforslag grundigt 

og svarede beredvilligt på mange spørgsmål. 
Der var generel begejstring, men der skal naturligvis 
laves en del økonomiske beregninger, inden vi går 
videre. 
Vi tror på projektet. 

3. Meddelelser fra 

ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

 Camilla 
En alvorlig langtidssygemelding 
En medarbejder er sendt på tidlig barsel. 
Pædagogstuderende startet i 7 ugers praktik 
En mere fri SFO: Børnene må være sammen på sporet og 
ude. Forældrene må komme ind om eftermiddagen. Der 
startes på årshjulet. Uge 31 med 0. årgang var succes. 
Dejligt med specifikke SFO-rum, især det nye køkken. 
Der er over 50 deltagere i klubben.  
Det samlede børnetal i SFO er klar inden 5. september. 
Jenny 
228 elever med CPR i INTA (11 klasser med et elevsnit 
på 21) Der kommer flere til inden 5.9. Vi har sagt 
velkommen til en håndfuld lærere, hvoraf nogle er kendt 
i huset allerede. 
Der er indført nye fag i S7-S9 blandt andet sport og 
billedkunst for derigennem at tilbyde en mere balanceret 
læseplan for de 11-14 årige. Til gengæld er der reduceret 
i sprogtilbuddet.  
S3 og S4 får som de første glæde af Gym Aalborgs flotte, 
store og spritnye hal. 
Årets IGCSE-eksamensresultater er fine. 
Anne  
Dejligt at komme tilbage til ”normale” tilstande med 
drama, delehold, kor, fælles frikvarter. Vi har dog 
bevaret nogle af restriktionerne. Vi er klar til at håndtere 
evt smitteudbrud. 
Særlig opmærksomhed på nye lærere og de 3 der var 
med i Hurup-hændelsen. 
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Fokus på kalenderplanlægning og opgaveoversigter. 
Der går pt 624 elever i DANA, og der er ledige pladser i 
0.,1. og 2. årgang. 
Vi glæder os til at snakke pædagogik og skoleudvikling. 
Anne genoptager sin lederuddannelse. 
Peter 
Vi havde en meget fin opstartsdag for personalet med 
morgenmad, foto, mange møder, førstehjælpskursus, 
grillhygge og afsluttende med to timers teambuilding. 
Det var en fornøjelse at se faggrupperne mingle, kæmpe 
og grine sammen. 
Test af elever og personale fortsætter i august og 
september. 

4. Meddelelser fra 

formand, næstformand 

samt div. udvalg 

Evaluering af 
skolekredsmø
de 
Input til 
bestyrelsens 
årshjul 

Bestyrelsens 
forretningsord
en 
 

Skolekredsmøde: Lavt fremmøde men vi fik godkendt 
nye vedtægter. Fremover hedder det generalforsamling. 
Årshjulet: Godkendt evt suppleret med Grøn skole 
og/eller verdensmålsskole. 
Forretningsordenen skal justeres blandt andet omkring 
suppleanters deltagelse og ledelsens repræsentation. Alle 

bør læse forretningsordenen igennem inden seminaret, 
hvor valgprocedure også skal fastlægges. 

5. Strategiseminar 24.-

25. september 

Emner 
Tid  
Sted 

Fredag den 24.9 kl 15.00 til lørdag den 25.9. kl 13.00 
Scheelsminde, Hvide Hus eller Sæby?? 
Emner: 
Samfundsansvar 
Verdensmål 
Bestyrelsens rolle 
Plan 2025: SFO, fysiske rammer, madtilbud, DANA/INTA, 
kommunikation, PR, IT, KTC 

6. Hændelsen i Øster 

Hurup 

Fakta: Hvad 
skete der? 
Håndtering 
 

Ledelsen gennemgik hændelsesforløbet detaljeret. 
Bestyrelsen udtrykte opbakning til lærernes og ledelsens 
håndtering. 
Dagen efter bestyrelsesmødet mødte politiet op på skolen 
og afhørte de 3 lærere samt skoleleder med henblik på, 
at Søfartsstyrelsen kan føre en sag mod paddle-firmaet. 
 

7.    

8.    

9.    

10. evt.  Halvårsregnskab rundsendes, idet næste møde ligger 
2.11. 
Vær opmærksom på DP’s årsmøde 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


