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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: 21/1 2020 
Tidspunkt: 18:00 til 20:00 
Mødeleder: BN 
 

Deltagere:  
Bente Nielsen, Michael Christensen, Bjarne Møller-Jensen, Mette 
Dam Frederiksen, Erik Andrä, Helene Kragh Pedersen, Camilla 
Madsen, Michael Hovaldt Sørensen, Jette Sørensen, Kristian Søgaard 
Vilsen, Birgitte Kjær.  
 
Fraværende: Rikke Grøn 
 

Dagsorden 
Orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid Referat Formidling 
 

1 Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

 Bestyrelsen godkender dagsorden Alle 

2 Godkendelse af referat (B) 
 
 

 Bestyrelsen godkender referat fra 03.12.20 Alle 

3 Info fra formanden, 
herunder ny referat 
skabelon og årshjul (O) 
 
 

 Bjarne har udarbejdet ny skabelon for 
møder, for at skabe mere overskuelighed 
fremover. 
 
Årshjul vender Michael og Bjarne  tilbage til 
på et senere tidspunkt 
 

Bjarne 

4 Elevernes punkter 
 
 
 

 ● Eleverne arbejder med deres galla 
● Eleverne har indsendt årets elevråd 

til danske skoleelever 
● Kage salget gav 600,- på deres app  
● Pant tiltaget er endnu ikke i hus 
● Elevrådet har fået 5000,- til Krakow 

ved at ansøge Aalborg kommune 
● Elevrådet har stadig ansøgninger 

ude til forbedringer af 
udendørsområdet 
 

Eleverne 

5 Forældrenes punkter 
 
 
 

 Mobbepolitik 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse 
fra forældre ift. skolens håndtering af 
mobning. 
 
Hvordan takler Sulsted skole mobning? 

● Der afholdes klassemøder 
○ brug af facebook 
○ trivsel 
○ faglighed 
○ den gode klasse 

● Mobbepolitik ligger på skolens 
hjemmeside 
https://sulsted-skole.aula.dk/sites/s
ulsted-skole.aula.dk/files/arkiv/Dow
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nload_filer/Antimobbestrategi%20p
%C3%A5%20Sulsted%20Skole.pdf 

 
Skolen har mange bud på tiltag til, hvordan 
de enkelte klasser kan arbejde med 
mobning. Skolen opfordrer til at forældre 
retter direkte henvendelse, når der opstår 
problemer.  
 
Bestyrelsen opfordrer til samarbejde med 
skole og forældre.  
Bestyrelsen tager sig ikke af enkeltsager, 
men mere overordnede principper. 
 

6 Kvalitetsrapport 
Bilag: Datarapport 
2019-20.pdf  
(O) 
 

 Nedslag: 
- læringssamtaler 
- databaseret ledelse 
- der er små udsving ift. undervisningseffekt 
(socioøkonomisk reference ift. aktuelt 
karaktergennemsnit) 
- skolen ligger højt i forhold til inklusion. 
- generelt ser rapporten fin ud 
- forvaltningen ønsker, at der arbejdes 
videre med læringsmålene og handleplaner 
i forhold til indsatser 
 
Ledelsen har fokus på udviklingen og 
rammesætning af tiltag. Skolen arbejder 
med kerneopgaver der er i tråd med deres 
mål. 
 
 

Michael 

7 Svar på Kvalitets rapport: 
Indsendes til forvaltningen 
31/1 2020 
 

 Bjarne og Michael udarbejder en beretning 
● skole/hjem kommunikation 

○ feedback kultur 
● bevægelse i undervisningen 

 
 

Alle 

8 Prof. Kapital, resultat.  
Bilag: Proff. Kapital.pdf 
 

 Et udvalg af medarbejdere fra skolen var i 
gigantium i torsdag, hvor de arbejdede med 
prof.kapital. Efterfølgende var der 
arbejdsgrupper. 
Der var fokus på at den humane kapital var 
høj. Skolen har ingen røde felter, hvilket 
betyder at skole har meget social kapital. 
 
Den 4.feb sendes en mindre gruppe ud 
igen. 
 
Læring giver trivsel, når elever føler de 
mestre. 
 
 
 
 

Bente 

9 Fravær 
 

 Der strammes fra politisk side op på 
fraværsregistrering, hvilket betyder at der er 

Bente 

Sulsted Skole 
Elkærvej 2, 9381 Sulsted. Tlf. 96389200 www.sulsted-skole.dk 

https://sulsted-skole.aula.dk/sites/sulsted-skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Antimobbestrategi%20p%C3%A5%20Sulsted%20Skole.pdf
https://sulsted-skole.aula.dk/sites/sulsted-skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Antimobbestrategi%20p%C3%A5%20Sulsted%20Skole.pdf


 Sulsted Skole, Skolebestyrelsen  

 fokus på fravær og at der underrettes 
herom hvis det er højere end 15%. 
BN laver et skriv til forældre. 

10 Skolesammenlægning  I budget 2020 for kommunen lægges der op 
til en besparelse på ledelsesområdet. 
Denne ønskes udmøntet gennem fælles 
ledelse fra skoleåret 21/22. De forskellige 
scenarier på kommunalt plan blev 
gennemgået.. 
 
Bestyrelsen laver høringssvar 6.maj-5.juli 
 

Michael 

10 Kommende møder i det 
nye skoleår:  
 

  17/3-28/4-9/6 (spisning)-16/6 (B)  
 

Bente 

11 Kort nyt fra: 
Lærerne 
Forældre 
Andre 
 
 

 Indbydelse til Sulsted samråds årsmøde 
den 4.februar, hvor årets navn indstilles. 
 

 

12 Eventuelt 
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