
 

Dagsorden og referat 
Dagsorden for Skolebestyrelsesmøde på Filstedvejens Skole.  
Dato: 20.06.2019 
Tid: kl. 17:00 –  18.15, Spisning kl. 19.00 

Mødested Dagsorden Talerækk
e 

Referent Forplejning Tidtager Fraværende 

Lokale B Søren/PR  JE Spisning kl. 19   

 
Afbud: Susi Bolander, Søren Toft Joensen, Noah Manstrup Eistrup 
Ordstyrer: Formanden/Næstformanden 
Forkortelse af deltagende medarbejdere: PR: Peter Rasmussen, CP: Caroline Pedersen, JE: 
Jens Ettrup, BJ: Birte Johnsen, JK: Josefine Knudsen 
Fra elevrådet: Formand, Noah Manstrup Eistrup (7.C) Næstformand, Axel Chen Tøfting (7.A) 
Forældrerepræsentanter: Louise Larsen, Jesper Andersen, Pernille Sønderby Nielsen, Lotte 
Falk Petersen, Susi Bolander, Søren Toft Joensen, Mark Chapman, Sidse Kristensen. 
Gæster: Ingen 
 

Tid Emne og ansvar Hvad skal 
vi udrette? 
(O/D/B) 

Referat/noter/beslutning 

 Elevrådet  Intet nyt fra elevrådsmøde. 
Drøftelse af hvordan man tager hånd om svære situationer elever 
imellem. 

 Bestyrelsens 
sammensætning 

 Sidse er udpeget som ny næstformand og afløser Martin, der er trådt ud 
af bestyrelsen. 
Susi og Louise indkaldes som faste medlemmer til næste møde som 
erstatning for Martin og Søren Carstensen. 
 
Beslutning: 
Punktet videreføres til næste møde, hvor muligheden for suppleringsvalg 
eller forskudte valg (hvert andet år) ønskes drøftet. 

 Fokus pkt. 2019 / 
2020: 
A1, A2, A3, A4 
Bestyrelsen 
1.bestyrelsesmøde 

 PR gennemgik kort fokuspunkter udleveret på mødet (medsendes som 
bilag). 
Kommentarer fra drøftelse: 

1. “God arbejdsplads” - særligt fokus på arbejdsmiljø 
(arbejdsglæde) i hele organisationen. 

2. Tysk i mellemtrinnet - husk at inkluderer tysklæreren. 
3. DUS 3. årg.: De tidligere DUScafe lokaler (nu 3. klasses 

undervisningslokaler) bliver indrettet til 3. årgangsbase. 
Information udsendes snarest. 

4. Overgange: Vigtigt at eleverne inddrages i processen. 
 
Beslutning: 
Lukkedage i DUS. Information vedr. lukkedage skal godkendes i SB samt 
offentliggøres inden 1. september. Skolebestyrelsen godkender, at der 
holdes lukket mellem jul og nytår samt Grundlovsdag og fredag efter Kristi 
Himmelfart. 
 
Datoforslag for bestyrelsesmøder 2019/2020 godkendes af bestyrelsen: 
Tirsdag 27/8, Onsdag 25/9, Torsdag 14/11, Mandag 13/1, Tirsdag 25/2, 
Onsdag 1/4, Torsdag 14/5 og mandag 15/6. Alle møder begynder kl. 



 

17.00. 

 Status ansættelser 
og planlægning 

 Rolf Wesselhøft er ansat som viceskoleleder og nærmeste leder for alrum 
2. 
Flemming Frank Sørensen er ansat som afdelingsleder for alrum 4. 
Der ansættes lærer til 7. årgang i uge 26. 
Der ansættes lærer til barselsvikariat på 5. årgang i uge 26. 
 
Derudover er teamfordelingen sendt ud til forældrene. Der er flyttet et par 
lærere, så opgaverne løses bedst muligt. Forældrene ønsker så god en 
forklaring som muligt, hvilket ledelsen gerne vil give i så vidt muligt 
omfang - Det kan dog være svært at give en uddybende forklaring. 

 Orienteringer 
 

 1. Massiv indsats i foråret 2019 vedr. vold/trusler. Registreringer: 1 i 
maj og 0 i denne måned, hvilket må betegnes som en succes. AMG 
(arbejdsmiljøgruppen) oplever stor fremgang. 

2. Stresstemperaturmåling blandt medarbejderne er ok, men der 
arbejdes fortsat på denne del. 

3. Skema er næsten færdigt - behandles internt på lærermøde onsdag 
i uge 26.  

4. Dialog igangsættes om arbejdets planlægning og belastning i forhold 
til andre opgaver.  

5. Ledelse tæt på bliver et særligt fokus - alrumskoordinatoren 
afskaffes, så nærmeste leder kommer tættere på opgaveudførelsen. 

6. AULA er udskudt til uge 43. 
7. iPads købes som klassesæt til den nye 1. årgang. 

 
Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med skoleledelsen indsats i det 
forgangne år. Stor tak til afgående viceskoleleder, Jens, for hans indsats 
for skolen gennem årene. 

 Eventuelt  Intet til punktet 

 Lukket møde O Der tages ikke referat til dette punkt. 

 Hyggelig 
årsafslutning tak 
for dette skoleår.  
Evt. ude 

  

 


