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Dagsorden 
 
 
 

Vedrørende Møde i Skolebestyrelsen på Dansborgskolen 

Dato: d. 5/4 2022 kl. 17.00-20.00 
 
Sted: Dansborgskolen, personalerummet 
 
Deltagere: Jonas Lindelof, formand 
 David C.H. Østerbøg 
 Christian Janfelt 
 Nikolaj Bartholin Henrichsen 
 Susanne Møller Johansen  
 Anders Wolfsberg  
  
  
 Charlotte Madsen  
 Kasper Nyholm 
 
 
 
Afbud:  
 Lena Juhl Seidelin, næstformand 
 Halime Demir 
 Vivian Korsgaard 

 Helena Djukic, 9.v formand elevråd 
 Ela Ücler, 9.y, næstformand elevråd 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Nyt fra elevrådet. 
Da begge elevrødder var fraværende var der ikke noget nyt. Kasper kunne dog 
fortælle at der var fulgt op på nogle af de ønsker som elevrådet tidligere havde 
fremlagt i bestyrelsen:  
Efter aftale med elevrødderne etableres der to oste-baner i skolegården og der er købt 
kridt til at tegne egne baner på asfalt-området ved hovedindgangen. Der er også 
indkøbt 4 borde/bænkesæt som kommer til at stå i haven ved Villaen.  

 

3. Økonomi: gennemgang af driftsbudget. 
Ingen bemærkninger til driftsøkonomi.  
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4. Opsamling på strategiseminar. 
 Gennemgående var der tilfredshed med seminariets tre temaer.  
 God energi og stemning på dagen.  
Temaerne som kan gives videre til ny bestyrelse:  

1. Spørgsmålet om hvorvidt vi laver skole for pigerne eller ej er interessant og bør 
undersøges videre.  

 
2. Involvering af skolebestyrelsen i arbejdet med karrierelæring.  

 
3. Skole-hjemsamarbejde og kommunikationsstrategi.  

 
 

5. Høring på kommunale læseklasser (se bilag). 
Bestyrelsen stiller sig positivt til praksisændring som beskrevet i høringsmaterialet. Dog 
under forudsætning af at økonomien fra de to tilbud fuldt ud tilbageføres til skolerne, så 
rammen for almenundervisningen styrkes til fremadrettet at kunne løse opgaven 
tilfredsstillende.  
 

 

6. Bestyrelsesvalg (se bilag). 
Bestyrelsen blev enige om følgende datoer:  
- Brev til alle forældre om skolebestyrelsesvalg sendes tirsdag d. 26. april 2022.  
- Valgmøde tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 17, altså umiddelbart før næste 

bestyrelsesmøde.   
- Sidste frist for tilmelding til skolebestyrelsesvalget tirsdag d. 17. maj 2022 
- Annoncering af de kandidater som har valgt at stille op tirsdag d. 24. maj.   

 
Hvis antallet af kandidater kalder på valghandling, så tager bestyrelsen stilling til  
proces for denne umiddelbart efter tilmeldingsfristen d. 17/5.  
 
 

7. Fra vores årshjul: Ressourcecentrets rolle i forhold til elever med faglige 
udfordringer.  

Charlotte gennemgik de mange forskellige tiltag som skolens ressourcecenter står for. der  
var god mulighed for undervejs at stille uddybende spørgsmål om både indhold og omfang 
af de forskellige tiltag.  
  
   

8. Forældretilfredshedsundersøgelse (se bilag).  
Overordnet set ser forældretilfredshedsundersøgelsen fornuftigt ud for Dansborgskolen. 
Ledelsen udarbejder handleplaner for de forskellige temaer, som så fremlægges for 
bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.  

 
 


