
Referat af skolebestyrelsesmøde d. 18/9 kl. 17-20 på Breum skole 

Afbud: Mikael, Brian, Lise, 

1. Godkendelse af referat 

Ref.: Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ref.: intet at tilføje. 

 

3. Konstituering 

Ref.: Formand: Kirsten Børsting 

         Næstformand: Pia Balling 

         Ordstyrer: Lise Cramer. 

 

4. Datoer for dette skoleår og tidsrum 

Ref.: 2 møder før jul, 4 efter jul, de ligger på onsdage, varighed 3 timer 17 - 20. 

 

5. Bestyrelsesvalg til marts (2 eller 4 år, antal, repræsentation af de tre byer) 

Ref.: Det besluttes, at vi vil have forskudt valg. Der skal stadig være 3 

repræsentanter fra hvert geografiske område for skolerne. Det er vigtigt, at 

overbygningen er repræsenteret i bestyrelsen, det skal være en af de 9. 

Bestyrelsesvalget styres oven fra med hensyn til tidspunkt. 

I forbindelse med opstillingsmødet skal afholdes et socialt arrangement. 

I 2020 skal vælges 4 eller 5. De forældrevalgte skal til bestyrelsesmødet i uge 3 

have taget stilling til, om de ønsker at sidde i 2 eller 4 år. 

 

6. Økonomi 

Ref.: Orientering.  

Da økonomien efterhånden ikke ser helt så dårlig ud, skal vi til at se på, hvor vi 

har sparet for meget, eksempelvis på støtteundervisning. 

 

7. Information fra  

- Skoler  

- Dagtilbud 

Ref.: Skoler: Invitation til Skivemødet - møde for bestyrelser i skoler og 

dagtilbud, d. 21.-11. - der kommer mail.  



Ide fra BB: bestyrelse mødes en dag for at tale om vort fælles værdigrundlag - 

hvilken skole/hvilket dagtilbud er det, vi gerne vil have i vores område. 

Orientering om trivselsmålinger. Kommunen har en GDPR-jurist. Opdager 

man, at man har sendt en mail til en ikke-sikker adresse, skal man henvende 

sig til juristen. 

Orientering om Skive kommunes fokus på højt fravær.  

Orientering om kommunens Voldspolitik. 

Orientering om tiltag i forhold til pædagogisk leders barsel. På Fursund 

ansættes Hanne Brandt og på Breum Søren Østergaard til varetagelse af 

daglig pædagogisk ledelse. Der ansættes lærer til varetagelse af de timer, de 2 

lærere skal fritages fra p.gr.a. tid til ledelse. Stillingsopslag er ude. 

Orientering om besøg af arbejdstilsynet på Breum skoleafdeling. 

 

Dagtilbud: positive tilbagemeldinger på løsningen med pasning af børn i 

sommerferien. SFO-børnene blev samlet et sted og børnehavebørnene et 

andet sted. Personale fra de forskellige områder, fulgte med børnene. Tanken 

er at fortsætte på den måde fremover. Pasning i uge 42 og i forbindelse med 

påske - her håber man at kunne hjælpe hinanden personalemæssigt, så 

børnene bliver i nærområdet. Det afgøres, når tilmeldinger til pasning i 

ferierne er kommet ind.  

Efteruddannelse af personalet, politisk bestemt. 

Dagtilbuddene vil afholde fælles temamøder for personalet. Det vurderes, at 

dagtilbudsområdet er godt i gang i forhold til vores sammenlægning (NØSD). 

 

8. ”Hvordan kan jeg bedst klæde bestyrelsen på”?  

Diskussion om emnet ”hvad skal jeg som bestyrelsesmedlem vide og agere i?”  

Ref.: Vigtigt, at de forældrevalgte bliver informeret om hændelser, der giver 

dønninger blandt forældre, på de forskellige afdelinger.  

I det hele taget vigtigt, at alle er informerede om, hvad der sker, både negativt 

og positivt. Der kan ikke overinformeres - er holdningen. 

Forslag om at sætte skolebestyrelsen på som cc, når der sendes mail til 

forældre. 

God ide, hvis man på leder/medarbejder niveau er enige om, hvornår man 

sender meddelelser ud til hvem - og hvem, der har ansvaret for det. 

 

9. Inkluderende læringsmiljø 



Ref.: Karsten Thygesen, proceskoordinator, der skal hjælpe os med at 

inkludere alle børn. Forældrene skal også involveres for at sikre, at inklusion 

finder sted. Det er et forløb, der kommer til at køre forår og efterår 2020. 

Ledelsesteamet holder møde med KT 1. oktober.  

 

10.Høringssvar 

Ref.: Ingen denne gang. 

 

11.Evt. 

Ref.: PB: foreslår skolebestyrelsesrepræsentant med til forældremøder. 

 

12. Godkendelse af referat 

Ref.: Godkendt 

 

- Formøde til besøget af Børne og Familieudvalget holdes d. 1. oktober kl. 17.00 – 

18.00.  

- Efter mødet d. 3. oktober holdes et kort bestyrelsesmøde til opsamling af mødet 

med politikere. 

- Disse to møder aflyses, da udvalget har flyttet mødet til d. 28. november kl. 16.00 

– 17.00 på Fursund Skole og USFO. 

 

Næste bestyrelsesmøde 13. november kl. 17 - 20 på Breum skole. 

- På dette møde har vi et punkt på hvor vi forbereder mødet med politikkerne. 

 

Datoer til dette skoleårs bestyrelsesmøder. 

- Der vil stå i dagsordenen, hvor møderne afholdes, på hvilken matrikel. 

- D. 13. november kl. 17.00 – 20.00 

- D. 28. november besøg af Børne-og Familieudvalget i Fursund kl. 16.00 – 17.00. 

- D. 18. december kl. 17.00 – 21.00 (møde + julefrokost) 

- D. 29. januar kl. 17.00 – 20.00 

- Et sted herimellem ligger valg til Bestyrelsen. Dette styres centralt af 

forvaltningen. 

- D. 1. april kl. 17.00 – 20.00 



- D. 13. maj kl. 17.00 – 20.00 

- D. 24. maj kl. 17. 00 – 18.00/ høringssvar vedr. budget 

 

 

Ref.: Lisbeth Laustsen 

 

- Skrevet til efterfølgende af Bettina. 


