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Referat onsdag den 16. september 2020 kl. 18.00 til 20.00 i Pauserummet 

 
Repræsentanter  

Tine Lausen          Camilla Kruse (CA)   

Lennart Heerwagen         Gitte Boysen (GB) referent 

Tanja Frey Aasted afbud                 Silje B. Jørgensen 6B n.fmd. elevrepræsentant 

Henrik Jørgensen, fmd. og mødeleder           Esben K. Munch 8B fmd., elevrepræsentant 

Betina Ingerslev afbud    Jens Olsen (JO), skoleleder 

Henrik Lunde Rasmussen     Line V. Vahlgren (LV) referent/ad hoc 

Henriette Bohn Jensen n.fmd.    Jens Peter Fisker (PF) referent/ad hoc  

Anette H. Martin (SFO-AM)  

       

 

Punkt 143 Opfølgning siden sidst  

Vi har afsluttet suppleringsvalget til skolebestyrelsen. Tak til de forældre 

som stillede op som kandidater og til alle jer som afgav jeres stemme. 

 

Punkt 144 Velkommen til nye forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen  

 

Velkommen til forældrene Lennart, Tine og elevrådsrepræsentant Silje (6.B) 

 

Punkt 145 Temadrøftelse om arbejdet i skolebestyrelsen 

 

Hvad er en forældrerepræsentants rolle i skolebestyrelsen?  

Hvilke indsatsområder vil vi fokusere på i det nye skoleår?  

Hvordan vil vi arbejde og hvem vil påtage sig hvilke ansvarsområder? 

 

Forbered før mødet gratis e-learning kurser fra ”Skole og Forældre” se link 

https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen 

 

Skolebestyrelsens opgaver og mødeform blev gennemgået. 

 

Der bliver udarbejdet et årshjul, med punkter der er obligatoriske og evt. 

andre punkter skolebestyrelsen synes er relevante. 

 

Skolens økonomi 

Budget/ høringssvar 

Kvalitets rapport 

Fagfordeling og skema (forelagt) 

Kontaktforældre - samarbejde 

Principper 

 

 

Mobilfriskole (HR/TA) 

Anvendelse af devices i pauser/spisepausen (især i de mindre klasser) 

(HR/TA) 

Røgfri skole (matrikel) (JO) 

Anti mobbestrategi (JO) 

Udsmykning af skolen (guldfonden) (elevråd) 

Corona situationen (læring fra covid-19 nedlukning) (LRH) 

Byggeriet og skole+  (HJ) Skole +(HBJ) 

Skolestruktur/distrikter afventer 

Klubbernes placering afventer 

Multihal (HBJ) 

Vikardækning (omfang og indhold) (TA) 

https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen
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Sprogbrug blandt eleverne (TA) 

Trafiksikkerhed omkring skolen (HR) 

Udbuddet af valgfag (HR) 

Skolens økonomi og tilskud fra kommunen/fordelingsnøglen (HJ + TA) 

Kontaktforældre (HBL/TL/CA) 

Punkt 146 Valg af repræsentanter til forældreforeningen, godkendelse af 

opdaterede vedtægter 

 

Skolen har en forældreforening, der pt. er inaktiv. Vi har uden held forsøgt 

at rekruttere kontaktforældre til foreningen, så den fortsætter indtil videre 

som inaktiv. Formålet med punktet er derfor ikke at igangsætte aktiviteter i 

foreningen, men at sikre at formalia er på plads, så vi kan udmønte de 

midler, der står i foreningens fond. 

 

Tidligere har foreningen arbejdet for at rejse penge til en forældrefond 

(Mosedeskolens Guldfond), som kunne støtte ekstraordinære initiativer på 

skolen. Fondens vedtægter er blevet revideret af en tidligere 

skolebestyrelse, men findes kun som udkast. Der er behov for, at vi formelt 

vælger medlemmer fra den nuværende skolebestyrelse til at tegne fonden 

(to stk.), hvoraf den ene skal varetage midlerne fra fonden. Samt at vi 

formelt godkender de opdaterede vedtægter for foreningen. Som bilag 

findes en udateret version af vedtægterne med nye og gamle formuleringer.  

 

Forslag: Vedtægterne godkendes i versionen med nye formuleringer hvor 

fondens navn er ”Moseskolens Guldfond”, bortset fra §15 som udgår.  

 

Bilag: Opdaterede vedtægter for forældreforeningen til godkendelse 

 

 

Vedtægterne godkendt, Henrik J og Tanja står for fonden 

Punkt 147 Udmøntning af midlerne fra forældreforeningens fond 

Skolebestyrelsen besluttede sidste skoleår at udmønte en del af midlerne 

fra forældreforeningens fond som jubilæumsgave til elevrådet. Vi afventer 

stadig beslutning fra elevrådet om hvad pengene skal bruges til. Det 

foreslås nu, at vi – jf. drøftelse på sidste skolebestyrelsesmøde - beslutter 

at udmønte de resterende midler som supplement til den jubilæumsgave, vi 

gav elevrådet sidste år. 

 

Forslag: Det samlede indestående på fondens bankkonto udmøntes til de 

forslag, elevrådets præsenterer for skolebestyrelsen på et kommende møde 

 

Tanja og Henrik J står for fonden.  

Husk at sørge for at begge elevråd bliver hørt. 

Esben tager forslag med til næste møde 

 

Punkt 148 Tilmelding til Landsmøde 2020 v/Henrik 

Skole og Forældre afholder hvert år et landsmøde for forældrevalgte 

skolebestyrelsesmedlemmer. Henriette og Henrik har begge deltaget i 

tidligere landsmøder, som har givet en masse inspiration til arbejdet i 

skolebestyrelsen. Vi har mulighed for at tilmelde op til tre 

forældrerepræsentanter til landsmødet. 

 

Bilag: Invitation fra Skole og Forældre 

 

Forældre repræsentanterne skal tænke over om de vil deltage, vi melder til 

sammen senest den 30. september 
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Punkt 149 Kort nyt: 

 Elever 

Legepladsen/multibanen under corona 

 Skolebestyrelsen 

Henriette er i dialog med gymnasier lærer i forhold til mobilfri skole 

 Medarbejderrepræsentanter 

der er forskel på nødundervisning og alm undervisning, f.eks. 

mangler 9.kl et halvt års pensum 

der er mere fravær blandt både lærer og pædagoger p.g.a. corona 

test 

 Ledelsen 

Barselsvikariat: Der er samtale i morgen torsdag 

Byggeriet kører efter planen 

Løbende budget opfølgning 

Elever/klasser med offentlig transport: hvis turen er berettiget ift 

pensum så kan klasserne godt tage afsted på tur med offentlig 

transport MED mundbind. Der åbnes op fra på mandag. 

Bestyreren fra Netto er meget frustreret, eleverne kommer i meget 

store grupper, både i skoletid og efter skoletid, og de øvrige kunder 

er lidt bekymrede. Flere elever skal mindes om, at der også skal 

betales for deres varer.  

 

Punkt 150 Evt. sager uden for dagsorden/på lukket del af mødet 

Intet. 

 

 

 

D: Dialog  B: Beslutning  O: Orientering 

 

Punkter til kommende møder 

 Elevernes forslag til anvendelse af jubilæumsgaven fra skolebestyrelsen 

 Kontaktforælderrollen 

 Røgfri skole for eleverne 

 Erfaringer med nær- og fjernundervisningen under Corona-nedlukningen 

 Revision af skolens antimobbestrategi 

 Bekendtgørelse af lov om elevers fravær fra undervisningen m. bilag fra CfDS 

 Mobilfri skole – besøg fra Tune Skole og fortsat drøftelse af forslaget på mødet i oktober 

 Opsamling og hvordan kommer videre efter sidste kontaktforældremøde 

  
 

Med venlig hilsen 

                                                                                          Henrik Jørgensen                         Jens Olsen 

Formand                         Skoleleder 


