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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 2. marts 2020 

Til stede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon 
(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte 
Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L)  
Afbud: Ida Petersen (F), Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E),  

 
0. Skolecenterchef, Jesper Ulrich, drøfter ansættelse af ny skoleleder med bestyrelsen 
Det er formelt set Ringsted kommune der ansætter en skoleleder. Der nedsættes et 
ansættelsesudvalg med Jesper som formand, en fra HR, 1 afdelingsleder, 2 personalerepræsentanter 
og 2 bestyrelsesmedlemmer. Peter og Bibi fra bestyrelsen, Anne Gitte som leder, og 
personalerepræsentanterne vælges via LMU. Ansættelsessamtaler d. 16. april og 23. april. Anita 
sender input til Jesper til stillingsannoncen og Peter fra bestyrelsen. 
Input til stillingsopslaget sendes hurtigst muligt – senest torsdag. Der laves 2 ansættelsesrunder. 2-3 
går videre til 2. samtale. Mellem de 2 runder laves der en personlighedstest for de ansøgere der går 
videre. 

 
1. Korte orienteringspunkter 

Jess orienterede om borgermødet tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Landsbyhuset. 
Jess har arbejdet for at skolebiblioteket kan åbnes et par gange om ugen for offentligheden. 
5. september 2020 bliver Landsbyhuset 10 år. Der bliver et stort arrangement med forskellige 
boder, indslag og aktiviteter. Skolen opfordres til at lave optræde eller deltage på anden vis. 
Dorte orienterer om det kommende valg til SB. Dorte og Peter laver endeligt oplæg. 
Da det er to år siden det ordinære skolebestyrelsesvalg blev gennemført, er 2020 året for 
forskudt skolebestyrelsesvalg, med de nye bestyrelsers tiltrædelse pr. 01.08.2020. De forskudte 
valg gennemføres på samtlige af Ringsteds folkeskoler. 
Tidsfristerne for det kommende skolebestyrelsesvalg: Afstemningsfristen torsdag d. 14.5.2020. 
Dette betyder at: 
- valgbestyrelsen skal annoncere skolebestyrelsesvalget på Aula og på skolens hjemmeside senest 

fredag d. 02. april 2020. Samtidig annoncerer skolecentret valget på kommunens hjemmeside. 
- tirsdag d. 14. – mandag d. 20. april 2020 er perioden, hvori der kan afholdes valgmøder på den 

enkelte skole. 
- tirsdag d. 21. april 2020 kl. 12.00 sættes som frist for kandidatopstilling. 
- torsdag d. 23. april 2020 bliver fristen for eventuel aftale om fredsvalg (aftalt 

opstillingsrækkefølge). 
- konstituering af den nyvalgte bestyrelse skal ske på et møde senest fredag d. 19. juni 2020. 
Opstilling af kandidater kan ske enten på et valgmøde, på et forældremøde i den enkelte klasse 
eller elektronisk. Selve skolebestyrelsesvalget afholdes elektronisk via Tabulex’ valgmodul. 
Bemærk også, at forældre til elever på 6. klassetrin deltager i valget på Byskovskolen.  
På valg i 2022 
Jess Friis,  
Peter Flensted 
Simon Rastén (orlov udtræder pr. 1.7.20 – Tina Hansen indtrådt som suppleant) 
Ninna Overholdt 
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Stina Bæhrs (udtrådt - Signe Løvenbalk Hauritz indtrådt) 
På valg i 2020 
Anja Grønskov (udtrådt november 2019 – Ida Petersen indtrådt som suppleant) 
Bibi Lejon 
Tina Hansen (suppl) 
Ida Gimsing Petersen (suppl.). 
 
Elevråd 
Elevrådet arbejder med ”Fællesskaber” og værdier i børnehøjde. Arbejdet bringes ud i alle 
klasser og SFO. 
 

2. Virksomhedsstrategiplan 2020-21  
VS-planen gennemgået. Der var mulighed for at stille spørgsmål til proces og indhold. 
 

3. Principper til revidering (I finder principperne på skolens hjemmeside) 
 Princip for skolebestyrelsens kommunikation med pressen udsættes til kommende møde 

 Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale revideret. 

 Princip for Undervisningens organisering redigeret og underskrevet. 
 

4. Budgetoplæg 2020  
Skolen har ikke fået et budget endnu. Der er flere ubekendte i det kommende budget.  
Indvendig vedligeholdelse er trukket ud af skolernes budget og varetages nu centralt fra. 
Ligeledes kigges der på socio økonomiske faktorer betaling til specialtilbud. 

      Så snart der foreligger et budget for 2020 udarbejdes et budgetoplæg. 
 

5. Kort om skoleårets planlægning – herunder ny timetalsplan fra august 2020 
Udskydes til næste møde 
 

6. Evt.  
Forespørgsel om linoleumsgulvet i Madkundskab, der slipper underlaget. Dorte er i kontakt med 
firmaet. 

 
Møder i 2019-20. 
11. marts  Skoleforum kl. 18.30-21.00 
23. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 20.00 med lokale foreninger 
16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 (rykkes sandsynligvis)  
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 


