
 

 

 

   

 
28. januar 2019 

Vester Mariendal Skole 
 

Dagsorden 
 
Titel: Skolebestyrelsesmøde Vester Mariendal Skole 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 4. februar 2020, kl. 16.30 – 18.30, formøde 16.00 forældrerepræsentanter, JS sørger for forplejning.  

 
Mødeleder: Karina Rasmussen 
Referat: Tilgår 

Husk underskrift på referater 
Deltagerliste: 
Medlemmer: Afbud: Medlemmer: Afbud: 
Jesper Stoumann, Skoleleder    
Randi Dyrnesli, Viceskoleleder x Helle Krogh Knudsen  
Anette Nymand DUS-leder x   
Forældrevalgte medlemmer:  Suppleanter:  
Anders Lund    
Yvonne Christoffersen  1. Tina Buus  
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Ali Hassan, Næstformand  2. Carsten Svendsen Mathiesen  
Karina Rasmussen, Formand    
Martin Tophøj Sørensen    
Jeanett Kaare    
Jacob Andersen    
Medarbejder  Elev medlemmer:  
Mogens Randrup  Lea Reinerstedt  X 
Søren Mikkelsen  Marie Ringgaard X 

 
 
 
Dagsorden: 
 
Punkt Tid: Emne Beskrivelse Resultat Referat 
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16.30 – 16.35 
 

 
Dagsorden 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

  
Godkendelse 

 
Godkendt 
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16.35 – 16.40 

 
Referat 

 
Godkendelse af referat, 
Husk underskrift. 
 

 
Godkendelse 

 
Godkendt 
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16.40 - 16.55 

 
Elevråd 

 
Punkter fra elevråd 

 
Drøftelse 

Jesper har orienteret elevrådet om 
professionel kapital. Der orienteres om center 
afdelingens deltagelse i elevrådet. 
Udskolingen har en repræsentant med. Det 
vurderes, om der skal personale med alt efter 
hvilke elever, der er tale om. 
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JA hjælper dem på vej ift. at få brugt deres 
budget. 
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16.55 - 17.15 

 
Økonomi 

 
Regnskab 
Budgetlægning 
 

 
Orientering 

Jesper fremlægger årsregnskabet. Heraf 
fremgår et underskud på 2,6 millioner, men 
det reelle underskud efter refusion fra 
forvaltningen er på ca 300.000, som svarer til 
det underskud, som var forrige år. 
Skolebestyrelsen forventer at skoleledelsen 
får afklaret uafklarede forhold. 
Ift til det nye budget mangler vi fortsat at få 
tallene for de sidste 5 måneder. 
Der er stor opmærksomhed på bodens 
økonomi. Det drøftes, om forældrene skal 
gøres opmærksomme på at købe i boden, 
hvis man ønsker at bevare tilbuddet. 
Der skal ske en opdatering på, hvordan 
boden fungerer pt. info til forældre. Huske 
skriv eller podcast !!!! 
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17.15 - 17.35 

 
Skolebestyrelsesvalg 
 

 
Skolebestyrelsen har valgt 
at holde valg til SB hvert 
2. år. Det er blevet tid 
igen. 
 
Skoleleder gennemgår 
procedure.  
 

 
Planlægning 

Der er skolebestyrelsesvalg i år 2020. 
Proceduren fremlægges, og den kan i øvrigt 
findes på hjemmesiden i mappen 
“skolebestyrelsesvalg 2020” 
 
Der skal findes 7, hvoraf der skal være en 
repræsentant fra centerafdelingen og en fra 
Kjellerupsgade 
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Datoer for valgmøder etc 
skal aftales, hvem 
genopstiller etc. 
 

Valgbestyrelsen består af Ali, Jesper og 
Karina 
 
Jesper gør opmærksom på valget i en podcast 

 
15 
 

 
17.35 - 17.45 

 
Forældre henvendelse 

 
Fællesarrangementer 
(Martin Tophøj) 
 
Skolefoto 
(Jeanett Kaare) 
 

 
Drøftelse 

Der er en drøftelse om, at de elever, der er 
integreret ud i almenklasser, bør inviteres 
med i de aktiviteter/fødselsdage, der er i 
klassen. Aula skal tjekkes, så man sikrer sig, 
at eleven fremstår som medlem af klassen. 
Der er mange punkter, som er aktuelle som 
diskussionsemner i en snak om principper. 
Jesper tager problematikken op i en podcast. 
 
Der er rygter om, at der i DUS 2 kun er 
betalings aktiviteter, og at mange af 
aktiviteterne er rettet mod pigerne. Der er 
frygt for, at drengene vælger DUS 2 fra. 
Der er planer om på sigt, at DUS 2 skal ligge 
på skolen, så der er adgang til faglokalerne, 
så vi rammer mere bredt 
 
Jeanett har undersøgt mulighederne for, 
hvordan vi kan få den fotopakke, vi ønsker 
os. Jeanett arbejder videre med ideen. Jeanett 
aftaler med sekretær om der er særlige 
forhold. 
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17.45 - 18.15 

 
Revidering Principper 
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 Bestyrelsen arbejder 

fortsat med at revidere 
principper for Vester 
Mariendal Skole 
 
 

Drøftelse/Besl
utning 
 

Punktet udgår i dag. Der nedsættes et udvalg 
bestående af Jesper, Martin, Søren og Jeanett, 
som arbejder videre med Jespers udlæg. 
Punktet fremlægges og drøftes næste gang 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 
18.15 – 18.20 

 
Eventuelt 
 

Der er forældre, der klager 
over belysningen på 
cykelstierne.  
det sker at 
kommunikationen ud til 
forældrene kommer til 
tider for sent, så 
forældrene ikke har 
mulighed for at forberede 
deres børn hjemmefra. 
Centerafdelingens DUS 
har fået navn. Børnene er 
kommet med forslag, og 
valget faldt på FiDUSen 
 
 
 

 
Orientering 

Kablet til belysning er blevet skåret over 
under arbejdet på legepladsen. 
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18.20 – 18.25 Godkendelse af referat 
 

 Beslutning Referatet er godkendt 
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18.25– 18.30 
 

 
Lukket punkt 

 
 

 
Orientering 

 

  Drøftelse af 
skolebestyrelsens 
manglende synlighed 

   

 
Næste møde tirsdag d. 3. marts 2020, kl. 16.30-18.30, formøde klokken 16.00 - 16.30 
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