
Referat af skolebestyrelsesmødet den 10. marts kl. 17.00 

 
Deltagere: Elevrådet, Dan Kondrup, Osman Ceper, Helene Kjærsgaard, NT, EK, JF, JS, DL 
Afbud:  Tina Løkke Slot, Bjarne Døfler-Bruhn, Sivanathan Arudchelvam 
Fraværende: Trine Turner, Shamso Dahir Mallin, Slavka Hansen 
Referent: JS  

Dagsorden Kommentarer/beskrivelse Beslutning Ansvarlig 
1.  Godkendelse af 

dagsorden (B) 
 
 

Dagsorden godkendt Dan 

2.  Vejen til fælles kultur Mads og Monopolet:  
Hvordan forbedrer vi kendskabet til 
hinanden 
(Der kommer en gæst udefra) 

Vi fik taget hul på en debat omkring, hvordan vi kan tiltrække 
endnu flere elever til skolen og få endnu flere elever fra 
distriktet til at starte på Brændgårdskolen. 
 
Alle har til opgave at komme med et dilemma omkring denne 
problemstilling til næste møde.  
 
Panelet består af:  
DL, Helene, NT, Nethe (elevrådet) 
 

Dorte 

3.  Elevrådet (O) 
 

 Regler omkring mobiltelefoner blev debatteret. 
Det blev besluttet, at skolen skal være mobilfri i skoletiden. 
Mobiltelefoner skal indsamles om morgenen for alle elever 
og afleveres i en form for mobilhotel. Ledelsen melder ud til 
elever og medarbejdere og kommer med plan for hvornår det 
starter. 
 
Brændgårdskolen:  
- Et ønske om at få udvidet gangområdet ved 9. årg. og få 
fjernet skabene.  
 
TAK:  
Musiklokalet er meget tomt. Ønsker om forskellige ting.  

Dan 



 

JS følger op.  
Fokus på at få endnu bedre morgensang. 
 

4. Kommende valg til 
skolebestyrelse 
 

 På valg er: Shamso, Slavka, Siva, Helene, Trine og Bjarne.  
Slavka og Helene modtager genvalg. 
 
17. marts der valgmøde 
1. april er seneste tidspunkt at melde sit kandidatur. 
 
Medarbejdere og elevrødder på TAK 7. og 8. årgang skal 
opfordre forældre til at stille op.  
Kontoret laver en flyer til at tage med hjem.  
 

Jette 

5. Kvalitetsrapport 
 

 Kvalitetsrapporten blev gennemgået og godkendt. 
 
Vedr. Fællesskabsstrategien ønsker skolebestyrelsen et 
omdrejningspunkt omkring voksnes roller for fællesskaber.  
 

Dorte 
 

6. Den nye talentskole Hvad sker der med byggeriet? Der blev orienteret omkring byggeprojektet. 
 

Jesper/Elex 

7. 
Forældremøde/Temaaft
en 

 Vi arbejder mod et forældremøde/temamøde næste skoleår.  
 

Dorte 

8. Timefordelingsplan  Timefordelingsplanen blev gennemgået og godkendt.  
 
Skolebestyrelsen godkender ansøgning om nedsættelse af 
timetal for 5. klasse og op til 9. klasse på Brændgårdskolens 
klasser.  
 

Dorte 

9. Evt. Næste bestyrelsesmøder 
22. april kl. 19-21. 
28. maj kl. 17-19. 

  


