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FÆLLESSKAB – TILLID – ORDENTLIGHED - UDVIKLING 
 

MARIAGER SKOLE 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

 

 
ONSDAG 15. maj 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. Etablering af adgang til skolen fra Fjordgade med trappe 

 
6. Princip om lejrskoler færdigbehandles 

 
7. Budgetopfølgning 

 
8. Indhold i forældrebrev fra bestyrelsen 

 
9. Godkendelse af Forretningsorden 

 
10. Meddelelser & Eventuelt:     

                          Skolens ledelse 
                          Medarbejderrepræsentanter 

                                Forældrerepræsentanter & Formand  
 
Dette bestyrelsesmøde var oprindeligt planlagt til at skulle vare til 21.00 med henblik på at arbejde med nye 
principper. Formandsskabet og skoleleder er blevet enige om at udsætte et forlænget møde, da skolens ledelse 
ikke kan nå at gennemføre den nødvendige sagsbehandling. 
 
              



 2 af 5 

 
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: 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: Godkendt 
 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: (17.10-17.20) 
Nyt fra afdelingerne 

 
FREMSAT AF:  
Anna Margrethe 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
 

  
ORIENTERING: 
I dette skoleår er der blevet arbejdet på en faglig stilladsering i alle fag. 2-3 lærere har i tæt samar-
bejde med fagudvalget/fagteamet for hvert fag arbejdet sig igennem kompetencemål, åben skole og 
tværfaglighed, og det er der kommet meget flotte resultater ud af. Arbejdsgrupperne fremlagde de-
res arbejde for hinanden i dag, og det skal danne grundlag for det kommende arbejde med årsplaner. 
 
Skoleårets planlægning skrider planmæssigt frem, og vi er nu i gang med skemalægningen. Vi har op-
slået en lærerstilling, som vi håber at kunne få på plads inden sommerferien. 
 
Vi glæder os til næste uge med temadage, skolefest, 9. klassernes sidste skoledag og Funky Festival. 
 
Der har været kampvalg til posten som medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen, Ellen Myhr-
mann og Mads Lauge Nørhave blev valgt fra august 2019. 
 
Flytning af SFOen kan desværre ikke være klar til august, da der skal ske en bygningsmæssig ændring 
i Blok 4, hvilket kræver en godkendelse, inden der kan foretages yderligere  
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DAGSORDENSPUNKT 4: (17.20-17.30) 
Nyt fra elevrådet 

 
FREMSAT AF:  
Signe 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
 

 
ORIENTERING: Udgår da Signe er fraværende 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: (17.30-17.45) 

Etablering af adgang til skolen fra Fjordgade 
med trappe 
 

 
FREMSAT AF:  
Jacob 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Vi har fået svar fra kommunen omkring muligheden for at etablere en fast adgang og skal have be-
sluttet næste skridt. 
  

 
BESLUTNING: Ledelsen undersøger, hvorvidt det er muligt at få kommunen til at betale, alternativt 
om skolen må modtage støtte fra private/fonde, og om det er muligt at grave jord væk, så der ikke 
skal etableres en trappe.  
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 6: (17.45-18.15) 
Princip om Lejrskoler 

 
FREMSAT AF:  
Chanette 
 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Vi samler op på seneste mødes diskussion, herunder: 

- Ledelsens anbefaling om nedjustering af 7. klasses lejrskole 
- Den pædagogiske stabs kvalificerende kommentarer til princip-udkastet 

 
Princippet skal endeligt godkendes 
 
BILAG: Princip for Lejrskoler 
 

 
BESLUTNING: Princippet blev godkendt med nogle få ændringer og er vedhæftet dette referat. 
 

 
SPISNING (og lukket diskussion) 18.15-18.35  
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 7: (18.35-18.45) 
Budgetopfølgning 

 
FREMSAT AF:  
Rasmus 
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SAGSFREMSTILLING:  
Rasmus vil redegøre for status på skolens økonomi 
 

 
ORIENTERING: Udsat til mødet i juni 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 8: (18.45-19.15) 
Indhold i sommerbrev fra bestyrelsen til skolens 
forældre  
 

 
FREMSAT AF: Chanette/Martin 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
På seneste møde blev der dannet en idé omkring at skrive et info-brev fra bestyrelsen til skolens 
forældre op til sommerferien. 
Bestyrelsen skal have besluttet sig for formål, emner og hvem, der skal arbejde videre med det 

 

 
PROCES OG BESLUTNING: Brainstorm med ideer til indhold. En arbejdsgruppe bestående af Martin 
Bang, Lasse, Anne-Katrine og Chanette kommer med et oplæg til et forældrebrev til kommende 
møde. De forældrerepræsentanter, der var fraværende, må gerne komme med ideer til arbejds-
gruppen. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 9: (19.15-19.20) 
Godkendelse af Forretningsorden  
 

 
FREMSAT AF: Chanette 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Efter beslutning på sidste bestyrelsesmøde er der tilføjet et punkt på forretningsordenen der be-
skriver proceduren for forældre-henvendelser. 
Målet med punktet er at godkende den redigerede Forretningsorden. 
 
BILAG: Bestyrelsens Forretningsorden Maj 2019. 

 

 
BESLUTNING: Den redigerede forretningsorden blev godkendt 
 

 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 10: (19.20-19.30) 

Meddelelser og Eventuelt 
 

 
FREMSAT AF:  
Alle 
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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. 
 

 
Information: 
Der er ansættelsessamtaler til lærerstillingen torsdag den 20. juni fra kl. 13.30, hvor Martin Bang eller 
Chanette deltager i ansættelsesudvalget som forældrerepræsentant.  
 
Med AULA kommer der en ny hjemmeside. Makkerskolerne (Assens, Hadsund, Mariager og Havbak-
ke) arbejder på at finde en fælles løsning på at optimere/professionalisere hjemmesidearbejdet. 
 
Punkter til kommende møde: 

 Mødedatoer for kommende skoleår 

 Planlægning af et fællesmøde med alle forældreråd, skolebestyrelse og klasselærere næste 
skoleår med planlægning af årets arrangementer. 

 Forældrebrev før sommerferien, arbejdsgruppen kommer med et forslag. 
 

 
 
 
DELTAGERE: 

Anna Margrethe Østergaard (Vice & Udskolingsleder) 
Anne Kathrine Schultz Christensen (Forældrerepræsentant) 
Chanette Hemdrup Jakobsen (Forældrerepræsentant & Formand) 
Ellen Myhrmann (Medarbejderrepræsentant) 
Lasse Steen Christensen (Forældrerepræsentant) 
Martin Bang (Forældrerepræsentant & Næstformand) 
Rasmus Gorell Mackenhauer (Skoleleder) 
Sabrina Pedersen (Medarbejderrepræsentant) 
 
FRAVÆRENDE: 

Martin Kjær Sørensen (Forældrerepræsentant) 
Helle Birkemose (Forældrerepræsentant) 
Jacob Krogh Rasmussen (Forældrerepræsentant) 
Birgit Junker Larsen (SFO & Indskolingsleder) 
Signe Frandsen (Elevrådsrepræsentant) 
 
 
 
 


