
Skolebestyrelsesmøde nr. 75 den 8/10 – 2018 kl. 17.00 – 20.00 Personalerummet i B- byg. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Henrik, Connie, Line, Lotte, Helene, Neo, Gustav, Torben, Kamma, Dorthe, Signe, Mikkel 

Suppleanter: 

Afbud:         Gæster: Annette    Ej mødt:  

Mødeleder: Connie    Referent: Kamma     Bespisning: skolen 

Dagsordenspunkter: 

Nr.: Tid Punkter Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Gennemgang af 
dagsorden  

Orientering & spørgsmål 
 

Connie  

2 17:05 
17:25 

Forventet regnskab  
 

Orientering om forventet regnskab 

Tredje forventede regnskab er indmeldt med: 

Skole: 450.000 kroners merforbrug 

SFO: 50.000-100.000 kroners mindreforbrug 

Klub: Forventer at bruge budgettet 

 

Status bygninger 

C-bygningen bliver lukke i uge 49 pga. renoveringsarbejde og der arbejdes på at finde undervisningslokaler i 

samarbejde med årgangsteamkoordinatorerne og afdelingskoordinatorerne 

Trappeprojektet udskydes til efter påbuddet er færdigt 

Ledelsen aflevere høringssvar 12. oktober på straks-påbud vedr. skurhøjde i AB-gården 

Skolen har modtaget et straks-påbud vedr. løse ledninger i undervisningslokalerne. Det er vanskeligt at løse 

udfordringen i de eksisterende bygninger. 

   

Herunder status på handleplan for vikarudgiftsreduktion 

Skolebestyrelsen tilslutter sig kategorierne i arket 

 

Annette  

3 17:25 
18:00 

Vikarproces 
 

Status på vikarforbrug 

Det er et måltal for ledelsen at reducere vikarudgiften til 2.000.000 kr. i budgetår 2019 

 

Vi aflønner på BÜ vikarerne med 60 minutter pr. lektion, idet vi: 

   Pålægger vikarerne tilsyn i pauser 

   Forventer at de kun er tilknyttet BÜ 

   De har tid og mulighed for at give feedback til lærerne  

   Vurderer at en anden opgørelse ville bliver administrativt tungt 

 

KS, AN Bilag 



Ledelsen ønsker mulighed for at overveje den fremadrettede aflønning af vikarerne på BÜ 

 

Herunder orientering om proces for kvalitetssikring af vikartimer 

Subteamet har udarbejdet spørgsmål til en survey til vikarer og lærere. Survey’en bliver færdiggjort i løbet af denne 

uge og undersøgelsen iværksættes i uge 43.     

 

Uddrag fra sidste bestyrelsesmøde: 

”Ledelsen initierer en undersøgelse af hvordan kvaliteten af vikartimer opleves på elev, lærer og vikarniveau, så vi har 

et faktuelt udgangspunkt for at lave en handleplan.  

 

Der nedsættes et sub-team: Line, Dorthe og Kamma” 

 

4 18:00 
18:20 

Nyt fra elevrådet Bl.a. orientering om lokal og kommunal sundhedspolitik 

 

Elevrådsrepræsentanterne gennemgår den sundhedspolitik der er blevet vedtaget i elevrådet.  

Eleverne efterspørger at personalet ikke står synligt og ryger uden for skolens område.  

Ledelsen tager initiativ til at det lille elevråd inddrages og understøtter den fremadrettede proces. 

 

Bestyrelsen godkender elevrådet forslag til trivselspuljeudmøntningen i C/D-gården 

Neo Bilag 

5 18:20 
18:30 

Pause    

6 18:30 
19:30 

Progression/Planer/fee

dback 
Status fra ledelsen 

Drøftelse og forventningsafstemning 

Min uddannelse fungerer på årsplan og forløbsniveau, men ikke til vurdering hvor det bliver for uoverskueligt.  

Skolen giver vurderinger på hver elev to gange årligt op til skolehjem. Faglige tilbagemeldinger skal lægges ud til 

forældre senest i uge 43-inden skole/hjemsamtalerne. Definitionen af fag-taksonomierne er lagt ud til fagene. 

Mens friheden til feedbackformat omk personlige, alsidige og sociale kompetencer ligger i årgangene. 

 I  år er målet søge at finde et format der er muligt-inden det nye aulasystem træder i kraft næste.  

SB mener at friheden til metodefrihed gives til den enkelte skole og ikke lærer-SB opfordrer til at der stilles krav til 

et klart format. 

Fra august 2019 benyttes aula og principperne for feedback lægges fast.  

SB henstiller til at det sikres, at alle børn evalueres inden skole/hjemsamtalerne i både efterår og forår og at det 

tydeligt fremgår for forældre hvor og hvornår de kan læses. 

SB foreslår en standardiseret form i onenote som lærerne kan tilgå på årgangsteams og printe ud. Dette menes 

ikke at kunne nås. 

Ugeplaner vil fremgå af minuddannelse fra næste skoleår.  

 

KS, LW  



7 19:30 
19:45 

Sub-team: Skole-hjem 
samarbejde 
 

Sub-team: Trivsel 

Orientering fra arbejdsgrupperne  

 

Sub-team: Skole-hjem-samarbejdet 

Vi har slået skole-hjem-samarbejdet og kommunikationssub-teamet sammen, da det gav mening og er hinandens 

forudsætninger. Vi arbejder fremadrettet med fire overordnede temaer, der rammesætter ”hvor vi mødes”: 

 Lokal kommunikation – mundtlige og skriftlige beskeder og det tætte samarbejde omkring børnene 

 Kommunikation om læring og trivsel – ugeplaner, årsplaner, elevplaner 

 Organisatorisk kommunikation – Bülowsblad og SB 

 Global kommunikation – hvad kendes vi på i omverdenen? 

 

På kontaktforældremødet bliver der lavet en proces for at indsamle viden: 

 Hvad er Best Practice? 

 Hvad kunne være det fremadrettede ønske? 

 

HB og Signe indgår i gruppen 

 

Gruppen fremviser en råskitse på mødet i november 

 

Sub-team: Trivsel 

Vores grundspørgsmål er: Hvad er det der skaber trivsel for børnene på Skolen ved Bülowsvej? 

 

Vi vil gerne arbejde med: 

 En positivt undersøgende tilgang med fokus på Best Practice 

 En evidens-baseret tilgang i forhold til børns trivsel 

 Hvordan vi kan systematisere at der i alle tiltag er et trivselsfokus 

 

 

 

KS, HB  

8 19:45 
20:00 
 

EVT. 
underskrivning af 
referat 

- Suppleanter på bestyrelsesmøderne med baggrund i henvendelse fra Anne og Johannes. 

LW og Morten formulerer et skriv til forvaltningen vedrørende vores mangeårige praksis og dens fremadrettede 

gangbarhed. SB vil sætte fokus på, at den næste valgproces bliver baseret på et mere korrekt grundlag. 

 

- Kort status fra budgetforhandlinger 2019 

Kort orientering om de igangværende budgetforhandlinger 

JBA/AH 

LW 

Alle 

Bilag 

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:  Gennemgang af principper, principper barns sygdom.  Flyttede emner: koncept for evaluering af §16B-tolærer 

ordning, status forvaltning mobilpolitik, status vedligeholdelsesplan, status på lektiepolitikken, Status projekter på skolen/implementering af skolereform. 

Udvalg/arbejdsgrupper:  



 

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


