
REFERAT_____________________________________________

Emne: Temadag i skolebestyrelsen på Englystskolen

Mødedato

24.08.18

Mødested/lokale

Børkop Vandmølle

Mødet påbegyndt kl.

14.30

Mødet afsluttet kl.

22.00

Deltagere

Casper Grue Jørgensen,  Louise Overgaard Secher, Dorte Pannicke Christiansen, Trine Rafaelsen, Jesper 
Strøager, Maja Meldgaard Grønberg, Chris Kjær Levinsen, Stine Obel Herring Svendsen (sup), Nicolai Sloth 
Møller og Dorthe Terp

Fraværende

Annette Mortensen, Emma (elevrådsrepræsentant), Lisbeth Thomsen, (elevrådsrepræsentant)

Dato

24-08-2018

Referent

Dorthe Terp

Direkte telefonnr.

76 62 05 01

Journalnr.

17.01.01-P35-9-17

Dagsorden 1. 14.30 – 15.00 Kaffe
2. 15.00 -15.05 Velkomst ved formanden
3. 15.05. 15.15 Konstituering af den nye bestyrelse. Charlotte Saabye har trukket 

sig, og vi skal have en af suppleanterne som menigt medlem. Stine Obel bliver 
menigt medlem og Anne – Mette er stadig suppleant.

4. 15.15 – 17.15 Generel orientering om skolen
Generelt om bestyrelsesarbejdet
JS orienterede. SB inviteres til kursus for nye skolebestyrelser
Generelt om skolen - profil og vision 2020 
Se power point – sendes ud sammen med referatet
PLF – professionelle læringsfællesskaber
Se power point
Ressourcecenter 
PD orienterede om både pædagogisk læringscenter PLC og 
ressourcecentret, som er en del af PLC. Ressourcecentret består af 3 
læsevejledere, 1 matematikvejleder, 1 naturfaglig vejleder og 2 
inklusionsvejledere. Der ud over er der lærere, der har 
inklusionstimer, som via ressourcecentret kan løse opgaver omkring 
enkelte børn eller grupper af børn.
Se model for mødefora.
Generel orientering: 

o Afdelingsleder SFO
Vi har genopslået stillingen som afdelingsleder for SFO, da vi 
ikke havde fået ansøgere nok til stillingen.



o Byggeri
JS orienterede om byggeriets etaper og nuværende 
udfordringer. Byggeri vil løbende være punkt på 
dagsordenen.

o Nye ansatte
Vi har pr. 1. august budt velkommen til 4 nye lærere og 1 ny 
pædagog. Alle er kommet godt i gang.
Vi har en pædagog, der er blevet ansat som 
børnehaveklasseleder på Fælleshåb. Vi opslår stilling snarest. 
Stillingen løses i øjeblikket af en uddannet pædagog.
            

5. 17.15 – 19.00 Vision for skolebestyrelsesarbejdet samt årshjul
Hvad er min vision for skolen om 1 år / 4 år?
Efter individuel forberedelse og drøftelse efter cafémodellen 
fremlagde vi individuelt vores tanker om bestyrelsesarbejdet de 
kommende år. Disse ideer sammenskrives og formandsskabet vil ud 
fra en prioritering udarbejde et udkast til årshjul for 
bestyrelsesarbejdet i det kommende år.

6. 19.00 – 20.30 Middag
7. 20.30 – 21.15 Fortsættelse af punkt 5
8. 21.15 – 21.30 Evt. 

Individuel kort tilbagemelding på aftenens program.
Invitation til forvaltningens kursus for nye skolebestyrelser d. 4. september.
Danmarks Lærerforening inviterer til temaaften med Per Schultz Jørgensen i 
Bygningen 27/9.
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