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FÆLLESSKAB – TILLID – ORDENTLIGHED - UDVIKLING 
 

MARIAGER SKOLE 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

 

 
ONSDAG 27. februar 2019 KL. 17.00-19.30 

  på  
Mariager Skole   

 

 
 

 
 

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

 
3. Nyt fra afdelingerne 

 
4. Nyt fra elevrådet 

 
5. Evaluering nytårskur 

 
6. Præsentation af årgangsteams samt foreløbige tanker om timefordelingsplan og sko-

ledagens opbygning for skolebestyrelsen 
 

7. Beslutning vedrørende praktik i 8. og 9. klasse  
 

8. Håndtering af alternativ adgangsvej – sikring eller lukning 
 

9. Fremlæggelse af budgetfremskrivning 2019-2024, muligheder og status  
 

10. Meddelelser fra:     
                          Skolens ledelse 
                          Medarbejderrepræsentanter 

                                Forældrerepræsentanter & Formand  
 

11. Evt.    
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DAGSORDENSPUNKT 1:   (17.00-17.05) 
Godkendelse af Dagsorden  

 
FREMSAT AF: 
Ordstyrer 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Formålet med punktet er godkendelse af dagsordenen. 
Bemærkning: Behandling og endelig godkendelse af tre principper er skubbet til næste møde. 
 

 
BESLUTNING: 
Dagsorden blev godkendt 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 2: (17.05-17.10) 
Godkendelse af referat 

 
FREMSAT AF:  
Ordstyrer 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Formålet med punktet er godkendelse af referatet fra seneste møde. 
 

 
BESLUTNING:  
Referatet blev godkendt 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: (17.10-17.20) 
Nyt fra afdelingerne 

 
FREMSAT AF:  
Birgit og Anna Margrethe 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
 

 
BESLUTNING:  
SFO  
Vores SFO er blevet DGI-recertificeret, og vi har udarbejdet en ny bevægelsespolitik for SFO, der sna-
rest bliver offentliggjort. Vi har fået rigtigt meget ros for den, og det er så positivt, at vi pga. de sene-
ste års udvikling af arbejdet med bevægelse allerede har integreret 90% af indholdet i den nye politik 
i vores nuværende arbejde. HelleBirkemose efterspurgte mere eksponering af kvaliteten i SFO arbej-
de. 
 
Yngste 
Forældremøde med spiregruppen blev afholdt i tirsdags. Vi har i samarbejde med børnehaven udvi-
det forløbet med fire uger i år, så vores børn får den bedst mulige overgang fra børnehave til skole.  
 
Ældste 
Der er blevet arbejdet meget med især drengene på 9. årgangs opførsel. 
Samtalecafé med faglærere i den kommende måned erstatter de traditionelle skole/hjemsamtaler, 
hvor typisk kun dansk og matematiklærer deltager. 
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DAGSORDENSPUNKT 4: (17.20-17.30) 
Nyt fra elevrådet 

 
FREMSAT AF:  
Signe 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
 

 
BESLUTNING:  
Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste skolebestyrelsesmøde, så derfor ikke noget nyt. Næste 
møde er på tirsdag den 5. marts. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: (17.30-17.40) 
Evaluering af Nytårskur 

 
FREMSAT AF:  
Chanette 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Rammer: 
Indhold: 
Perspektiver: 
 

 
BESLUTNING:  
Der er kommet positiv feedback fra en del forældre, som var glade for indholdet. Det var den fælles 
vurdering at form og indhold var passende, og at arrangementet var en succes. På baggrund af op-
lægget omkring vores børns digitale trivsel var det et udtalt ønske, at skolen skulle prioritere igang-
sættelse af et udviklingsarbejde i forhold til en ny mobilpolitik, redskaber til fælles forældreindsats 
for generelt mindre skærmbrug i hjemmet m.v. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 6:   (17.40-18.10) 
Præsentation af årgangsteams samt foreløbige 
tanker om timefordelingsplan og skoledagens 
opbygning for skolebestyrelsen 

 
FREMSAT AF:  
Anna Margrethe 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Bestyrelsen orienteres om sammensætningen af årgangsteams for næste skoleår. 
De politiske beslutninger, der er blevet taget i starten af i år betyder, at vi på Mariager Skole er nødt 
til at lave ændringer i skoledagens opbygning og i timefordelingsplanen.  Ændringerne er så markan-
te, at ledelsen ønsker bestyrelsens foreløbige tilkendegivelse i forhold til mulige justeringer, inden 
der arbejdes videre frem mod en endelig form – der så skal godkendes 
 
Ledelsen fremlagde oplæg til teamstruktur og skoledagens opbygning efter det nye forlig, der blev 
vedtaget i Folketinget i januar 2019 med kortere skoledag til 0. – 3. årgang, ændringer i de vejleden-
de timetal på de forskellige årgange samt mulighed for at udnytte § 16b (kortere skoledag for 4. – 9. 
årg.). 
Oplæggende blev drøftet, og frem til næste skolebestyrelsesmøde den 27. marts arbejder ledelsen 
videre med processen. Der er lærer/pædagogmøde mandag den 18. marts, hvor ledelsen fremlægger 
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forslag til skoledagens opbygning og timefordelingsplan. Mandag den 25. marts er der læ-
rer/pædagog med tilbagemeldinger og drøftelser af forslagene, som fremlægges på skolebestyrel-
sesmødet den 27. marts 
 

 
BESLUTNING:  
Bestyrelsen godkendte det videre arbejde med ledelsens forslag. 
 
I skolens oplæg, var et fag i en klasse dækket af en pædagog, og Martin Kjær Sørensen ønskede at få 
ført til referat, at han var imod skolens anvendelse af pædagoger til specifikke undervisningsopgaver 
i indskolingen. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 7: (18.10-18.20) 
Beslutning vedrørende praktik i 8. og 9. klas-
se 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus 
 

 
SAGSFREMSTILLING: På to foregående bestyrelsesmøder er muligheden for at have én uges obligato-
risk praktik i både 8. og 9. klasse blevet vendt – bestyrelsen skal tage beslutning om, hvor vidt dette 
skal gøres obligatorisk. 

 
BESLUTNING: 
Bestyrelsen besluttede at gøre praktik i 8. og 9. årgang obligatorisk. For 8. årgang er det med fokus 
på erhvervsuddannelse og for 9. årgang er der frit valg, hvor eleverne selv skal være opsøgende for at 
finde en praktikplads. Ledelsen kontakter UU for at få indgået en aftale. 

 
 

18.20-18.40 Spisning 
 
 
 
 
 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 8: (18.40-19.00) 
Håndtering af alternativ adgangsvej – sikring eller 
lukning 
 

 
FREMSAT AF:  
Jacob 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Det har i flere år været en udfordring, at der har været en uofficiel adgangsvej til skolen, med en 
skråning ned mod en trafikeret vej inkl. passage uden fodgængerovergang og med kombineret cykel-
sti/fortov uden afmærkning. Bestyrelsen skal tage stilling til det videre arbejde med problemstillingen 
– skal skolen forsøge at lukke af for passagen eller forsøge at gøre passagen mere sikker? 
 

 
BESLUTNING:  
Jacob skriver til Hans Jensen, vognmand, som har tilbudt at hjælpe økonomisk med at få etableret en 
sikker løsning. Vi forsøger at gøre vejen lovlig og sætter en midlertidig jernstang op, så vores elever 
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undgår at komme ud på vejen. Jacob kontakter teknisk serviceleder for at sætte det i gang. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 9: (19.00-19.15) 

Fremlæggelse af budgetfremskrivning 2019-
2024, status på vilkår og muligheder 
 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Formålet med punktet er at holde bestyrelsen informeret omkring arbejdet med at sikre en pædago-
gisk og økonomisk bæredygtig organisering, samt at kvalificere ledelsens videre arbejde med skolens 
udvikling ud fra kendte vilkår. 
Rasmus gennemgik en budgetfremskrivning 2019-2024 for Mariager Skole. Budgetfremskrivningen er 
baseret på en plan om en trinvis overgang til aldersintegrerede klasser, der i de første to år skaber ro 
omkring udviklingsarbejdet og derefter vil indbefatte en nedjustering af den pædagogiske stab sva-
rende til reduktionen af antal klasser. Sigtet med udviklingen er at sikre en fortsat høj kvalitet i sko-
lens pædagogiske arbejde med samtidig udfoldelse af skolens vision, og skolen vil med denne organi-
sering blive mere modstandsdygtig over for udsving i antal børn på de forskellige årgange, så alle 
børn får lige andel af skolens samlede ressourcer. Rasmus har gennemgået planen med den konsti-
tuerede skolechef, der bakker op om planen. 
 

 
BESLUTNING:  
Bestyrelsen godkendte fremlæggelsen. Det videre arbejde med aldersintegration skal forløbe sidelø-
bende i samarbejde med bestyrelse og med skolens pædagogiske stab. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 10: (19.15-19.30) 

Meddelelser og evt. 
 

 
FREMSAT AF:  
Alle 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Under punktet meddelelser og evt. har mødedeltagerne mulighed for at orientere om emner, der ik-
ke kræver beslutninger eller forberedelse, men som anses for at være aktuelt for skolebestyrelsen 
samt stille spørgsmål eller for at komme med ideer, forslag eller kommentarer. Der kan dog ikke ta-
ges beslutninger under dette punkt. Men det kan aftales at man tager evt. fremkomne spørgsmål el-
ler ideer op på næste skolebestyrelsesmøde. 
Ordstyreren er ansvarlig for at alle får mulighed for at komme bidrage. 
 

 
BESLUTNING: 
Lasse: Der er netværksmøde i Netværk Mariager onsdag den 6. marts kl. 19.00. Lasse deltager. 
Jacob: Tirsdag den 5. marts skal 7. årg skal til temadag i Århus med powerty walk og besøg på Aros. 
Rasmus: Vi er blevet kontaktet af Mariager Løberne, som gerne vil have et samarbejde op til Maria-
ger løbet i juni. De kommer til et møde med ledelsen på mandag. 
Martin Bang: Hvordan får vi gang i processen med at udarbejde en mobilpolitik? Det sættes på som 
pkt. på næste bestyrelsesmøde.  
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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) 
Martin Kjær Sørensen (Forældrerepræsentant) 
Rasmus Gorell Mackenhauer (Skoleleder) 
Sabrina Pedersen (Medarbejderrepræsentant) 
Signe Frandsen (Elevrådsrepræsentant) 
 
 
 
BILAG: 

 


