
 

 
 

 

Referat af  

Møde Skolebestyrelsesmøde  

Tid 05-02-2019, kl. 17.00 – 19.00   

 

Sted  

Deltagere  
 

Pernelle Brix Daugberg, Michael Kjærsgaard Nielsen, Kir-
sten Hurup, Jeanette Krogh Thomsen, Pernille Bülof Ag-
gerholm, Malene Søndergaard Jespersen, Karin Bornæs, 
Alberte Eisenhardt, Nichelas Pankoke-Rotheisen, Dorte 
Thomsen, Lene Henriksen, Preben Krogsgaard, Henrik 
Jungersen. 

 

Afbud Søren Bendtsen, Tine Mølholt og Ida 

Sagsnr. 05 -02 - 2019 

 
1. Valg af referent 

DT 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Besøg af rådmand Tina French: 
1. Hvordan skaber vi et attraktivt skoletilbud i kommunens yderområder, når vi har udfordringer 

med at udnytte tilbuddene i Aalborg grundet transport dertil? Her tænker vi bl.a. på tilbud-
dene www.nogetathavedeti.dk, naturvidenskabsfestival, Street Mekka og klyngeskoler. Vi har på 
Vadum Skole udfordringer med at få transport til og fra Aalborg til at hænge sammen, når vi ikke 
må udløse en ekstra bus og vi maks. må være 15 børn/voksne pr. gang. 
 
HJ indleder mht. logistikudfordringen. 
Tina French motiverer sit besøg og hvorfor… meget interesseret i hvad der rører sig på skolerne, 
og det bedste sted at ”sparre” er med skolebestyrelsen. 
Der er sat flere penge af til transport, så det er nemmere at komme ind til arrangementer og der 
er afsat flere penge til indkøb af busser. 
Lydhørhed i forhold til at tale med NT om en løsning om fx max 15 elever og tidspunkter.   
God ide at skolebestyrelsen retter henvendelse til NT.  
 

2. Hvad er status på inklusion, herunder også transport af elever til specialtilbud (økonomien) og 
varme hænder? 
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TF fortæller, at inklusionsforslaget blev vedtaget i går. Dyrt med mange specialbørn/pladser. KB 
spørger ind til omkostninger til fx transport frem og tilbage fx til Gl Lindholm og evt. en voksen 
med – hvem har udgiften? HJ forslag om fx kombinationsbeskæftigelse… en voksen der følger 
barnet.  
DT udtrykker bekymring for almindelige børn og også elever med udfordringer. Indtil nu mener 
TF, at pengene er afsat til det, der er nødvendigt. Udvidet mulighed for at bruge §16b samt min-
dre undervisningstimetal for mindste børn, jf den nye skoleaftale. HJ siger, at man skal husk at 
dus-dagene så bliver længere. Samarbejdet med F&B, og supervision i hjemmene – hvem skal be-
tale?? 
TF har et ønske om at flere penge følger med eleverne ud i almen området. YNP fortæller, at vi 
godt kan, men der mangler tid. YNP ønsker hensyntagen til hvor mange elever er der i klasserne.  

 
3. Vi har ønsker om at forbedre de trafikale forhold omkring skolen - er der midler til det? 

Udgår 
   

4. Hvorfor er der forskel på undervisningstimetallet for lærerne på de forskellige skoler, når vi har 
et fælles skolevæsen? Her tænker vi f.eks. på forskellen mellem Vadum Skole og XX Skole? 
 
HJ indleder punktet mht. timetildelingsmodellen. TF fortæller, at skoleudvalget er meget optaget 
af, at den ikke har taget højde for 4-5 sporede skoler. Der skal også taget højde for socioøkonomi-
ske forhold – det bliver der ikke i dag. TF siger, at det er vigtigt med input fra skolebestyrelser til 
den nye tildelingsmodel. Der er i dag en politiske beslutning om, at man prioriterer de små skoler, 
selvom de har bedre vilkår. DT problematiserer, at elever på de små skoler får et bedre skoletil-
bud end elever på vores skoler.  
 

5. Hvad er planerne for udviklingen af udendørs læringsrum (skoleår)? 
Skoleudvalget blev ikke glædelig overrasket over standarden på de udendørsarealer. TF har en 
”kæphest” i forhold til at bruge ressourcer til udvendig vedligehold mere lokalt og få bedre løsnin-
ger. TF tager dem med til budgetforhandlingerne, så der bliver sat penge af fremadrettet til uden-
dørs læringsrum.   

 
6. I år er eleverne startet op efter juleferien den 2. januar - det skal de også næste år. Det giver 

nogle udfordringer i forhold til, at nogle elever slet ikke kommer samt at flere er trætte efter nyt-
årsaften. Kan det overvejes, at 1. mødedag efter juleferien flyttes til tidligst 3. januar? Det er 
bedre, at alle starter en dag før efter sommerferien og får en ekstra dag efter juleferien. 

2020/2021 er skolestart d. 4. januar 2021. TF tager med sig, at det ikke er hensigtsmæssigt. 
 

 
4. Opsamling på mødet med rådmanden 

Hvad fik vi ud af mødet og hvad skal der arbejdes videre med 

Meget de ansatte der var på banen, men okay da det er dem, der er tættest på. Hun lover jo in-
genting, men håber hun har lyttet og taget tingene til efterretning. VI skal huske at være hurtige 
i forholde til udtalelser mht. timetildelingen og inklusion, selvom der ikke er høringssvar.  
Pernelle foreslår, at Skolebestyrelsen laver henvendelse til NTs Trafikmester om vores udfordrin-
ger med transport.  
 

 
5. Idrætsskoler 

Der er bred opbakning fra forældre og personale, men præmissen har ændret sig 
med folketingets nye aftale på skoleområdet. Preben informerer. 
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PK informerer om, at der var stor interesse for det på skolen, man folkeskoleforliget fejede lidt tæp-
pet væk under projektet. PK og HJ afventer møde med forvaltningen om det.  

   Eleverne udtrykker bekymring for omklædningsfaciliteter ved idrætsskole.  

. 
6. Nyt fra 

1. Formanden 
Intet nyt, men udmelding vedr. vikardækning. Trafikudvalgs info om streget på en tegning vedr. 
Kiss and Goodbye arealet 

2. Ledelsen 
Klimamålingen, og info om MED-dag…. 
Samarbejde med Samråd og Byudvikling. Samarbejde med Ungdoms Klub og udeområde og an-
søgning til By- og Landsskabsforvaltningen om ressourcer – sted for de 12-19-årige.  
Fast stilling musiklærer – ansættelsesudvalg (Malene, Jeanette). Samtaler afholdes tirsdag.  
Barselvikariat i DUS for Heidi – (en kreativpædagog) 

3. Personalet 
YNP – opstart med Marykufferten for at få en rød tråd i trivsel.  
DT – info om transportfrustration, mellemtrinsfest og ændring af KPC-strategien.   

4. Eleverne 
Inklusion og Alberte har spørgsmål om regler for lektiemængde? HJ synes, der skal tages en snak 
med BC og ældste elevråd.  

5. Øvrige 
Karin spørger til skolefoto? Aftalen er at der skal findes en ny til september. Say Orange ?? 
MK godt med videoer fra Dussen 
MK spørger ind til knallertkørsel i skoletiden… 
MK mht. affald til og fra Spar… 
KH om skolevalg.  
MJ spørger ind til budget 19, der er under udarbejdelse forhåbentlig til næste møde.  

 
 
7. Evt. 

    Mange forældre kører igen ned af Degnevænget for at komme ned i DUS. HJ skriver på facebook     
    og der sættes seddel på døren i DUS. 

 
 
Henrik Jungersen 
 


