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FÆLLESSKAB – TILLID – ORDENTLIGHED - UDVIKLING 
 

MARIAGER SKOLE 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

 

 
ONSDAG 23. januar 2018 KL. 17.00-19.00 

  på  
Mariager Skole   

 

 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
3. Godkendelse af budget 2019 

 
4. Nye valgfags- og praktikregler 

 
5. Nytårskur – gennemgang af indhold i notat samt gennemgang af program 

 
6. Meddelelser fra:     

                          Skolens ledelse 
                          Medarbejderrepræsentanter 

                                Forældrerepræsentanter & Formand  
 

7. Evt.    
 
 
 
 
 
 
 
                

 
DAGSORDENSPUNKT 1:   (17.05-17.10) 
Godkendelse af Dagsorden  

 
FREMSAT AF: 
Ordstyrer 
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SAGSFREMSTILLING:  
Formålet med punktet er godkendelse af dagsordenen. 
 

 
BESLUTNING: 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 2:   (17.10-17-15) 
Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 
FREMSAT AF: 
Ordstyrer 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Formålet med punktet er at godkende referatet fra sidste møde. 
 

 
BESLUTNING: Godkendt 
 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: (17.15-17.30) 
Godkendelse af budgetforslag 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Fremlæggelse af skolens budget og prioriteringer for 2019. Rasmus vil fremlægge budgetforslag med 
fokus på overordnede prioriteringer og konsekvenser. Budgetforslaget afviger ikke væsentligt fra tid-
ligere fremlagte budgetudkast for 2019. Budgettet fremlægges med henblik på godkendelse – idet 
det dog må forventes, at der skal laves et mere langsigtet budget henover de kommende år, førend 
budgettet kan godkendes forvaltningsmæssigt. 
 

 
BESLUTNING: Skolen kan arbejde videre med de nuværende prioriteringer. 
 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 4:   (17.30-18.00) 
Nye valgfags- og praktikregler 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus og Anna Margrethe 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Der er indgået en politisk aftale om øget praksisfaglighed i folkeskolen. 
 
Bestyrelsen skal i forhold til bilag samt ledelsens fremlæggelse forholde sig til, hvilke prioriteringer 
skolen skal arbejde videre med i forhold til indarbejdelsen af nye regler for valgfag og praktik i skole-
året 19-20 
 
Bilag: Aftale om øget praksisfaglighed 

 
BESLUTNING: Bestyrelsen er tilfreds med de prioriteringer, ledelsen fremlægger omkring udbud af 
Håndværk/Design, madkundskab og billedkunst – bestyrelsen udtrykker imidlertid ærgrelse over at 
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der ikke bliver plads til valgfag i idræt pga. de politiske beslutninger. 
Derudover udtrykker bestyrelsen et fortsat ønske om at indføre obligatorisk praktik én uge i såvel 8. 
som 9. klasse – dette skal på dagsordenen til beslutning på kommende møde 

 
 
Sandwich (18.00-18.30) 

 
DAGSORDENSPUNKT 5:   (18.00-19.00) 
Nytårskur 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus (Skoleleder) 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Bestyrelsen forbereder sig til nytårskur: 
 

- Gennemgang af notat: Revitalisering af Mulighedsanalyse (er tidligere delt til gennemlæs-
ning) 

- Gennemgang af program for Nytårskur 2019 og indhold i oplæg 
- Praktisk forberedelse og velkomst af gæster 

 
BESLUTNING: Intet at bemærke 
 

 
 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 6: (18.45-19.00) 

Evt. og modtagelse af gæster 
 

 
FREMSAT AF:  
Alle 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 

 
BESLUTNING: Intet at bemærke 

 
 

DELTAGERE: 

Anna Margrethe Østergaard (Vice & Udskolingsleder) 
Anne Kathrine Schultz Christensen (Forældrerepræsentant) 
Birgit Junker Larsen (SFO & Indskolingsleder) 
Chanette Hemdrup Jakobsen (Forældrerepræsentant & Fungerende Formand) 
Ellen Myhrmann (Medarbejderrepræsentant) 
Helle Birkemose (Forældrerepræsentant) 
Jacob Krogh Rasmussen (Forældrerepræsentant) 
Lasse Steen Christensen (Forældrerepræsentant & Fungerende Næstformand) 
Martin Bang (Forældrerepræsentant) 
Rasmus Gorell Mackenhauer (Skoleleder) 
Sabrina Pedersen (Medarbejderrepræsentant) 
Signe Frandsen (Elevrådsrepræsentant) 
 
Afbud: 
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Martin Kjær Sørensen (Forældrerepræsentant) 
 
BILAG: 

 
 


