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Skolebestyrelsesmøde onsdag, den 7. september 2022 kl. 16.30-19.00 

Deltagere: 

Ebbe Kruse Vestergaard, Maria Axelsen, Mathilde Alessia Piraprez Friis, Iben Astrup Kristensen, 

Mohammad Amin Soleymani, Signe Mortensen, Henrik Højland Skaarup, Maja Kieffer Pedersen, 

Jesper Nørgaard, Lars Nielsen, Kasper Simonsen (elevråd), Noah Tewodros Brandhøj Boel 

(elevråd), Jette Præstholm, Bo Marciniak, Zenia Bækby og Mogens Bruun 

 

Fraværende:  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag, den 7. september 2022. 

  
 

1 Korte informationer 

 

a) Elevråd 

b) Pædagogisk råd 

c) Skolebestyrelsen 

d) Skolens ledelse 

 

a) Fra elevrådet deltog Kasper 9c og Noah 9b. Elevrådet 

vil i den kommende periode blive klædt på til arbejdet 

med kurser og internat. 

b) Ny medarbejderrepræsentant er Lars Nielsen. Ser frem 

til en kommende Udviklingsdialog. 

c) Dagsordenen bliver udarbejdet sammen med skolens 

ledelse. Alle er altid velkommen til at byde ind med 

punkter. 

d) Bo Marciniak orienterede kort om opstarten på Brårup 

Fritidscenter. 130 børn er indskrevet i SFO – et godt 

antal set i lyset af faldende børnetal. 

Eftermiddagsklubben har desværre kun 15 børn 

indskrevet. Vi har lidt svært ved at fastholde eleverne 

(4.-5. årgang). Aftensklubben har 170 unge 

indskrevet. Et flot antal. De primære brugere er 6. og 

7. årgang.  

Bo kunne også berette om de forskellige 

bygningsrenoveringer, der er foretaget de seneste år, 

hvilket betyder, at skolen står flot og tidssvarende i 

mange henseender. Dette skal også ses i lyset af de 

stigende energipriser.  

Jette Præstholm kunne fortælle om en god opstart på 

alle årgange – både de almene klasser og 

specialklasser.  

Elevtallet samlet set er faldende, dog ser vi en stigning 

i elever til skolens specialklasser. 

Til  

Skolebestyrelsen 

29. august 2022 
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2. Brårup skoles 

værdigrundlag 

Jette Præstholm fortalte kort om tilblivelsen af ”den brårupske 

ånd” samt de fem værdier, som kom til i 2002. De fem 

værdier er 

- Demokrati 

- Empati 

- Loyalitet 

- Ansvarlighed  

- Engagement 

 

3.Drøftelse/forventningsafste

mning i forhold til arbejdet i 

skolebestyrelsen 

De tre grupper - de forældrevalgte, medarbejdere og ledelse 

– havde gode drøftelser, hvorefter essensen af drøftelserne 

blev fremlagt for de øvrige.  

 

Mange emner blev berørt, blandt andet de fem værdier og 

hvordan de føres ud i praksis. Der skal være fokus på både 

trivsel og læring. En god og åben dialog mellem alle 

interessenter – forældre, eleverne og medarbejdere.  

 

Drøftelserne har givet en god start til det kommende arbejde i 

skolebestyrelsen.  

 

4. Lærernes dag – den 5. 

oktober  

Skolebestyrelsen vil gerne markere denne dag, og skolens 

ledelse finder en måde at markere dette på.  

De skolebestyrelsesmedlemmer, som kan deltage fra 8-10 

denne dag melder ind til Mogens senest fredag, den 30. 

september. 

5. Struktur – status Der er fortsat tre scenarier i spil. 

Ingen ændringer, en lille ændring eller en stor ændring.  

Fremtidsudsigten er, at der er ca. 60 millioner færre penge på 

skoleområdet set over de næste fem år.  

Vi er klar til at afgive høringssvar, når der kommer forslag til 

den kommende struktur. 

6. Evt.  Intet til referat. 

 

 

Boblere til næste møde: 

Årshjul 

 

Referent: Mogens 

 

 

 

 


