
 
 

 

 

Forældrekredsmøde mandag d.31.5. 2021  

kl.19-20.30 i 10. klasses lokale 
 

Referat 

 
1. Valg af dirigent, forslag: Bent Pedersen 

Bent Pedersen valgt. 
 

2. Valg af referent, forslag: Mette Øbo 
Mette Øbo valgt. 

3. Valg af stemmetællere: Allan Gert og Marianne Clemmensen 

4. Skolens beretning. V/ Skoleleder Tine Kristiansen 
Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen - og stor applaus til den i dette svære covid-år. 

 
5. Spørgsmål til udsendte reviderede og godkendte årsregnskab 2020. Bilag. V/Robert Roulund Holm 

Ingen spørgsmål eller kommentarer 
 

6. Spørgsmål til udsendte og godkendte budget 2021. Bilag. V/Robert Roulund Holm 
Ingen spørgsmål men der blev spurgt ind til elevtallet i Børneuniverset, som bliver på 45.  
Meningen er, at der skal ære 10-12 kulturbærere der skal i børnehaveklassen, så vi skal rekruttere 
 op til 44 elever udefra. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

To medlemmer skal vælges for tre år og følgende er på valg: 

• Claus Søndergaard: Ønsker genvalg - valgt 

• Jannek Uldall: Ønsker genvalg - valgt 
Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet, at Claus Søndergaard og Jannek Uldall genvælges. 
 
Et medlem skal vælges for to år:  

• Ninna Brandt - valgt 
Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet, at Ninna Brandt vælges. 
 

                Det er muligt at stille op eller opstille kandidater på selve forældrekredsmødet. 
 
                 Valg af suppleanter. 
                 Der skal vælges to suppleanter for en etårig periode, følgende ønsker at opstille som suppleanter: 

• Lars Wittenhagen - valgt 

• Kristina Grindsted - valgt 
 

Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet, at Lars Wittenhagen og Kristina Grindsted vælges som suppleanter til 
bestyrelsen med Lars Wittenhagen som 1. suppleant. 
 
                  Det er muligt at stille op eller opstille kandidater på selve forældrekredsmødet. 



 
 

 
8. Valg af tilsynsførende for en 2-årig periode. 

Annemarie Bjerre genopstiller. Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet, at 
Annemarie Bjerre vælges. Valgt. 
 

9. Vedtagelse af skolens reviderede vedtægter. Bilag. V/Trine Spelling Ebbesen 
Vedtaget. 
 

10. Børneuniversets vedtægter. Til orientering. Bilag. V/Trine Spelling Ebbesen 
Vedtægterne er godkendt af kommunen, som har sat sit præg. Der laves et forældreindflydelsesorgan. 
Formanden deltager i skolens bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
 

 
11. Evt. 

Spørgsmål - hvorfor er der få til et forældrekredsmøde? Bestyrelsesformanden: Debatten her er evig - der er 
ikke tradition for, at man møder op her. Skolen har prøvet mange tiltag - kor - foredragsholdere mm - men vi er 
ikke lykkedes med at få udvidet deltagerantallet. Måske skulle ambassadørkorpset arbejde videre med dette. 
Forældrerådene kunne også opfordre andre forældre i de respektive klasser til at bakke op her. Kunne man på 
dagsordenen have nogle interessante debatemner - og ikke kun formaliteter? Der skal være noget at komme 
efter/ til/ for. Er tilslutningen eller mangel på samme et udtryk for, at man er godt tilfreds med skolen? Skal 
kommunikationen være tydeligere - skal vi have strammet op på det: Forældrekredsmøde- generalforsamling - 
den højeste myndighed - hvordan kan vi understrege vigtigheden af mødet? 

Næsten alt er prøvet - men vi prøver igen! 

Selve valg- eller opstillingsproceduren til bestyrelsen blev drøftet. Som regel er det svært at finde kandidater 
hertil, og derfor kan vi havne i situationer, hvor vi udpeger eller henvender os. At folk stiller op af sig selv er 
naturligvis ønskeligt. Vigtigt er det, at sammensætningen af kompetencer i bestyrelsen er mangfoldig.  

Kantinen: Stor ros til den nye kantine!  

Erkendtlighed til bestyrelsen og dirigenten. Tak for god ro og orden! 

 

 

210531/ ref. MØ 

 
 

Der serveres en forfriskning undervejs. 


