
Bestyrelsesmøde nr. 3 - 2020 
Vi afholder mødet på skolen i personalerummet.  

Dagsorden og Referat 

Dato: 27. oktober 2020 
Sted: Personalerummet på skolen med afstand 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Kjeld 

Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, 
Adam Thomsen, Lotte Gaarskjær Brandt, Vibeke Astrup Rasmussen, Kjeld Kromand og 
Mette Birk Munthe, Michael Peter Bøje, Emil Kjeldal Markvardsen, Morten Svendsen, Markus 
Godette Skibsted, Flemming 
 
Afbud: Mathias Novrup Henriksen 
Fraværende:  
 

Dagsorden: 
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige, 
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid Referat 

Formidling:  
Til hvem,  
af hvem  

og hvordan? 

1.  

Madfærd 

Præsentation af et muligt alternativ til den 
nuværende madordning på skolen.  

Bilag: https://madfaerd.org/ 

19.00 – 19.40 

Mie Reihs fra Madfærd Aps præsenterer muligheden for at 
etablerer et samarbejde med Kragelundskolen. Det betyder, 
at elever skal være med til at lave mad. Det kommer til at 
betyde en abonnementsordning med mad lavet fra bunden af 
sæsonens råvarer. Et varmt måltid vil koste 25,- kr. – så 
meget man kan spise. Desuden kan mellemmåltider med 
frugt og hjemmebagt brød tilkøbes for 5,- kr. pr. dag. 
 
Lotte afsøger erfaringer fra Mølleskolen i Ry – hvad siger 
elever og forældre til det der? Der er opfordret til et besøg på 
Mølleskolen, så ledelse og bestyrelse kan se, hvordan det 
fungerer i praksis med Madfærd. 

 

2. 

Trivselsrapport og sundhedsmåling  

 

Referat fra sidste møde: 
”Trivselsrapporten fra 2020 sendes med ud med 
referatet fra dette møde og tages op på næste 
bestyrelsesmøde og sammenlignes med 
rapporten fra 2019 og de drøftelser, vi havde 

19.40 – 20.10 

Adam laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor han 
sammenligner Trivselsrapporterne fra 2019 og 2020 ud fra 
de fokusområder, som skolebestyrelsen havde i efteråret 
2019: 

• Det gode læringsmiljø for den enkelte og fællesskabet  

• Socialt samvær  

• Motivation og medbestemmelse 

• Alkohol og rygning 

 



sidste år i den forbindelse. Der sættes fokus på 
de samme punkter fra 2019 og 2020. 
Resultaterne fra de klasser, der har svaret i 
2020 er sendt ud til de konkrete klasseteams.” 

 

Bilag:  

• Trivselsmålingen og Sundhedsmålingen, 
som er sendt ud til alle 

• Referat fra behandlingen af sidste års 
trivselsrapport 

 
Er der nogle signifikante forskelle? Ud fra den analyse tages 
der videre beslutning om, hvordan der skal arbejdes med 
Trivselsrapporten 2020. 

3. 

Årshjul og datoer 

Sætte medplanlæggere på årshjulet 

Bilag: Årshjulet fra sidste møde 

20.10 – 20.15 

Medplanlægger til kommende skolebestyrelsesmøder: 
30. november 2020 – Lotte 
14. januar 2021 – Adam 
10. februar 2021 – Michael 
9. marts 2021 – Gry 
8. april 2021 – Morten 
5. maj 2021 – Carsten 
15. juni 2021 - Lotte 

 

4. 

Juleafslutning og møde med SFO-
forældreråd 

Hvad skal der ske? 

Bilag: Ingen 

20.15 – 20.20 

Der afholdes fysisk møde med SFO-forældrerådet d. 30/11. 
Der er inklusion på dagsordenen + nyt fra SFO og skole. 
Mødet afsluttes med socialt samvær og en bid mad. 

 

5. 

Nyt fra elevrådet 

Orientering om elevrådets arbejde indtil nu. 

Bilag: Ingen 

20.20 – 20.35 

Elevrådet består af repræsentanter fra alle klasser fra 6.-9. 
klasse. 
Elevrådet har lavet og afsendt en ansøgning til maskiner og 
borde til FabLab på 300.000 kr til Nordlys Vækstpulje. Der er 
lagt op til, at det er eleverne, der skal styre det. 
 
Elevrådet arbejder på at gennemføre Talentkonkurrencen, 
der plejer at løbe af stablen til skoleballet på en Coronasikker 
måde. Der er givet grønt lys til det. 
 
Elevrådet har lavet en undersøgelse blandt elever på 6.-9. 
klassetrin vedrørende maden i Mælkebøtten. Det er god 
tilfredshed med madens kvalitet, men ikke med portionernes 
størrelse og dermed prisen. Der er god tilfredshed med 
udvalget af varer i Mælkebøtten, når der ikke skal tages 
Corona hensyn – salatbaren er savnet. 
 

 



Eleverne efterspørger muligheden for et betalingskort (BU-
kort), så køen afvikles hurtigere. 
Forslag til nye produkter: Aqua D’or (dansk vand med smag) 
+ gulerods-/ og chokoladeboller.  
 
Stor ros til elevrådet for det fine arbejde fra skolebestyrelsen. 

6. 

Overblik over principper, retningslinjer og 
politikker 

Bilag: Bliver fremlagt på mødet 

20.35 – 20.50 

Der er udarbejdet en oversigt over de principper, der er 
lovpligtige for skolen og hvilke principper, vi har nu, og 
hvornår de sidst er reviderede. 
Bestyrelsen efterspørger et udkast fra ledelsen i forhold til, 
hvilke principper, der skal prioriteres. De enkelte principper 
skal sendes i udvalg, hvis de skal revideres, så der lægger 
færdige udkast, som bestyrelsen kan forholde sig til. 
 

 

7. 
Meddelelser (O) 

20:50 – 20:55 

Dialogmøde:  
Skolebestyrelser: 15. december: 18.00-19.30 15. december: 20.00-
21.30 Nærmere information kommer senere. 

 

8. Eventuelt (O) 20:55 – 21:00   

Kommende dagsordenspunkter  

 


