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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- elevråd 
- formanden/samråd 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 

17.05 Majbritt 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Elevråd: Ikke repræsenteret 
 
Formanden: Ikke noget at berette 
 
Ledelsen: Der er god stemning og byggeriet skrider frem. SFO´en er i gang 
med at pakke sammen og smide ud. 
 
Medarbejdere: Snart færdige med samtaler 
 

 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Afbud fra Jens, Camille, Tenna, Karen Marie, Mette, Dorthe 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af fælles bestyrelsesmøde 17.15 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Dejligt at høre fra forældre på de to andre skoler.  
Samtalen omkring distriktsgrænser var ikke lige god i alle grupper – der var 
samarbejdet ikke så meget i højsædet, som flere medlemmer ønskede.  
Der blev diskuteret, hvordan forældrene på de to fødeskoler kan introduceres 
til skolen, så misforståelser ikke får lov at florere og vokse. 
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Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Retningslinjer for mobilpolitik 17.25 Majbritt 

Uddybning Der ønskes fra medarbejderes side at bestyrelsen laver fælles retningslinjer 
Bilag 1 og 2 eksempler fra andre skoler 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Indspark fra afdeling D omkring deres tanker i forhold til en mobilpolitik vedta-
get i bestyrelsen. Der blev vendt oplevelser fra andre skoler og snak omkring 
skabe med lås til mobiler. Det blev også vendt, hvordan politikken skal afspejle 
de forskellige afdelinger. 
Flere medarbejdere beskriver også, at det er et stort problem, at forældre rin-
ger eller sender beskeder i skoletiden. På 7. årgang er der mobilforbud, og det 
bliver positivt modtaget. 
Det blev nævnt, at politikken kunne blive inddraget i et forskningsprojekt. 
 
Bestyrelsen vedtager en mobilpolitik, hvor telefonen afleveres om morgenen til 
et aflåst skab og låses ud efter skoletid. Den vil kunne låses ud, hvis det er re-
levant for undervisningen. 
Ledelsen laver et udkast, der sendes til gennemsyn med effekt fra 1. januar 
2019. 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Trivselsmåling 17.55 Mette 

Uddybning Opfølgning 

Indstilling Orientering 

Referat  
Skydes til næste gang grundet sygdom 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på byggeriet 18.10 Ketty 

Uddybning Besigtigelse af områderne samt orientering om tidsplan 

Indstilling Orientering 

Referat  
Det forventes at byggeriet holder tidsplanen og er færdig i midten af decem-
ber. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.30 Kim 

Uddybning Der skal laves høringssvar på udmeldt besparelse samt orientering om forven-
tet regnskab for 2018 og ny tildelingsmodel 
Bilag eftersendes om muligt 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Skolen og SFO´ens sidste forventede regnskab er som tidligere fortalte på be-
styrelsesmøder ramt af de mange besparelser og reduktioner. Centeret ser 
stadig lidt bedre ud grundt en elevtilgang 
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Skolen er ramt af 1,4% besparelse og 0,9% rammereduktion. Ydermere bela-
ster faldet i børnetallet for indskolingen, pensioneringer og en lille stigning i sy-
gefraværet også årets resultat 
 
Centerets økonomi er også ramt af 1,4% besparelser, men her giver ekstra 
elever en stigning i økonomien, der opvejer dette. 
 
SFO´en er også ramt af besparelser på 0,8% samt en omlægning af tildelin-
gen på både normal og specialområdet. Det faldende børnetal på skolen slå 
ekstra hårdt igennem på SFO´en, hvor der også er en stor del fra 4. årgang, 
der har valgt SFO-tilbuddet fra. 
 
Samlet set forventes det at alle tre afdelinger giver et mindre overskud når 
2018 gøres op. Men da både skole og SFO havde et overskud fra 2017 over-
ført til 2018 budgettet, ser det ud til at ende med et mindre underskud for bud-
getåret 2018 for både skole og SFO, da der er brugt af dette overskud. 
 
Besparelsen på centerområdet rammer centerafdelingen med en besparelse 
på 1,5 millioner – svarende til 20%. Det er mange penge og vil have konse-
kvenser. Der blev talt om hvilke konsekvenser det kan få for centerafdelingen 
fra 2019. 
 
Der laves et høringssvar fra bestyrelsen – det sendes ind til forvaltningen se-
nest den 11.12.  
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Promovering af foredrag  19.00 Ketty 

Uddybning Arbejdsgruppen fremlægger  

Indstilling Beslutning 

Referat  
15. januar med Billetter til Tarteletter i det nye multirum – oplæg med Anne Eli-
sabeth Knudsen. Der laves en video med forældre, der inviterer. Der sættes 
plancher op i nærområdet.  
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Store og små venner 19.15 Gitte 

Uddybning Arbejdsgruppen fremlægger udkast 

Indstilling Beslutning 

Referat  
En arbejdsgruppe har arbejdet med konceptet. De har set konceptet i forbin-
delse med alle de trivselstiltag, der laves på skolen. I sær er der set på de 
mange tiltage i indskolingen, hvor blandt andet 3. klasserne er meget i 0. 
klasse og læse samt hjælpe med pc´er.  
De store og små venner tages op i afdelingerne på et kommende afdelings-
møde i forhold til hvor meget, der allerede gøres med små og store venner. Så 
en beskrivelse og illustration af dette er næste skridt. Herefter fremhæves 
dette, og der ses på om konceptet skal udvikles. 
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårskur januar 2019 19.30 Ketty 

Uddybning Ramme for kommende arrangement. Gode idéer til tema og ramme. 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Afholdes i det nye multirum, hvor der bliver et koncept lignende sidste skoleår. 
Det bliver mandag den 28.01-19 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift SFO´ens ”hjerte” 19.45 Gitte 

Uddybning SFO-personalet har haft pædagogisk dag og arbejdet med værdisæt. Til frem-
læggelse,  

Indstilling Drøftelse og beslutning 

Referat  
Hjertet er værdiarbejdet fra SFO´ens pædagogiske dag, der tages udgangs-
punkt i skolens værdigrundlag. Der blev orienteret om SFO´ens udmøntninger 
af værdigrundlaget. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Trivselsmåling 
 



 

5 

 

 
 
 
 


