
1 
 

Bestyrelse 2021-2022 
 

Mødedato: Mandag den 13.12. kl 17.00-19.30 (incl. let Coronasikret servering) 
 Formøde kl. 16.00 

 Mødet holdes i auditoriet (eller på Teams) 
 

Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein (ikke til stede) 
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
Pia Leding Vendelbjerg 
Louise Esko Refshøj 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen (Teams) 
Sharelle Vandborg  
Claus Gajhede 

Birgitte Pedersen (controller) 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen (Teams) 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

  

2. Meddelelser fra 

ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

Camilla: 
Forbereder nødpasning/undervisning til 25 
tilmeldte børn, der opdeles i to grupper. 
Der er stadig et par langtidssygemeldinger. 
Jenny: 
Der er gået meget tid med eksamen og 
rapporter. Nyt program til formidling af 
rapporter har vist sig brugervenligt. 
Et par Coronatilfælde, heraf et Omikron. 
Anne: 
To tidskrævende opgaver: Kontrol af 
Coronapas og nu hjemsendelser. 
Optag til 0. og 7. årgang er gået godt. Alle 
pladser er nu optaget. 
Vi nåede nogle fine arrangementer i løbet af 
efteråret. 
Peter: 
Tunge elevsager 
Julefrokost aflyst 
Talentsamarbejde mellem EuroClass og 
Hasseris Gymnasium indledes i januar. 
Sæson for MUS-samtaler 

 

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand 

samt div. udvalg 

Sabina og Marit deltager i seminar for 
bestyrelsesformænd og næstformænd i 
Nyborg 21.1.2022 
Forretningsordenen: Ajourføres på turen. 
Samfundsløfter: Status quo 
Grøn Skole: Der er indbydelse til en 
konference i februar. De første lærere er 
involveret 
Verdensmål: Afslag på vores ansøgning, 
der vurderedes til ikke at være detaljeret 
nok. Projektet sættes på pause. 
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4. Budget 2022 Det reviderede budget blev fremlagt, 
kommenteret og vedtaget. 
Det bemærkes, at budgettet bygger på en 
reduktion fra 5 til 4 EuroClasses  
 

 

5. Bestyrelsens 

deltagelse ved 

personaleturen 

Fredag 28.1. 

Sabina, Pia og Louise har foreløbigt givet 
tilsagn om at deltage. 

 

6. Klagehåndtering 

på Skipper 

Clement Skolen 

Ledelsen beskrev procedurer og omfang 
Bestyrelsen (de forældrevalgte) har 

opmærksomhed på, hvilke klager de skal og 
bør tage sig af. 
Aktuel klage blev gennemgået og sendt 
videre til behandling i ledelsen 

 

7.    

8.    

9. evt. Rosende omtale af møde for 
forældrerepræsentanter 
God oplevelse af skole-hjem samtale 
Skoleleder takkede de folkevalgte for 
indsats og engagement, og der blev 
overrakt en symbolsk hilsen fra skolen 

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


