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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
TIRSDAG DEN 21. AUGUST 2018 KL. 17.00 – 19.00 

MØDELOKALE 1 
 
 
Mette Ingerslev, Tatjana Meedom, Lene Langelund, Martin Merrild, Mette Bak Odder, Gitte Bertel-
sen, Mette Storm Sonn, Rasmus Kofod, Tina Bomholt, Leif Nielsen. Malene Engelbredt, Lone 
Krogh og Verner Østergaard.  
                    
Referat fra mødet den 21 august 2018. 
 

 Præsentation 
Konstituering – valg af formand og 
næstformand. 

 Medlemmerne præsenterede sig. 
Følgende blev valgt til posterne: 
Formand: Lene Langelund. 
Næstformand: Martin Merrild. 
Referent: Verner Østergaard 
Suppleant: Amina. 

 Fastlæggelse af mødedatoer for 
2018/2019 

 Der er møde følgende datoer: 
18/9, 29/10, 27/11, 10/1, 19/2, 20/3, 24/4, 23/5, 
12/6. 

 Nyt fra ledelsen  Begyndelsen på det nye skoleår er forløbet 
særdeles godt. 
Den nye pedel Lars Bo er begyndt. 
En ny pedelmedhjælper - Rene -begynder 2 ti-
mer om dagen. 
Mette - som var på skolen - er blevet ansat i en 
ledig stilling. 
Skolen har modtaget ca. 25 nye elever i som-
merferien og i den første uge af det nye skoleår. 

 Nyt fra formanden 
- Forretningsorden 
- Skolebestyrelsens arbejde 
- Årshjul 
- Suppleant til bestyrelsen 

3 bilag Nyt fra formanden. De tre bilag blev gennemgå-
et. 
Suppleant til bestyrelsen: Amina. 
Har suppleanten lyst til at deltage i møderne - er 
hun meget velkommen til det. 
I forretningsordenen er nævnt, at hver klasse er 
tildelt et medlem fra skolebestyrelsen. Dette er 
ikke gældende længere. Sidste linje i sidste af-
snit slettes. 
Der tilføjes til samme: - med til fast ansættelse 
af leder, lærer og pædagoger.  
Årshjul: Folderen om Herningsholmskolen og 
Østbyens børnehus - færdiggøres. 
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 Rullende valg: 
Ønsker vi at ændre valg til bestyrelsen 
til hvert 2. år (perioden er fortsat 4 år). 
Fordele og ulemper 

 Beslutning: der besluttes ikke noget i dag, da de 
fleste er splittede omkring ændring af valg til be-
styrelsen. Beslutningen udsættes. 

 Skolebestyrelsens overordnede mål og 
prioriteringer for det kommende skole-
år. 
Bestyrelsesmedlemmernes egen 
mærkesag 

 Beslutning: der besluttes ikke mærkesager i 
dag. Punktet kommer på dagsorden til næste 
skolebestyrelsesmøde d. 18.09.2018 
  
 

 Skolebestyrelsens indlæg ved foræl-
dremøder i 0. – 4. og 7. årgang. 
Tilretning og planlægning 

3 bilag Beslutning: 
Forældremøderne afholdes på lærerværelset 
0.klasse: d. 30.08.18 kl. 17.00 - Mette & Mette 
4.klasse: d. 13.09.18 kl.17.00 - Martin 
7.klasse: d. 23.08.18 kl. 17.00 - Lene 

 Evt.  Alle skal forbi Løvstad Foto for at få taget nyt bil-
lede til skolebestyrelsen. 
Leif opdaterer skolens hjemmeside i forhold til 
skolebestyrelsen.  

 
 
Med venlig hilsen. 
 
Malene og Verner   


