
Skolebestyrelsesmøde nr.87 den 10/12 – 2019 kl. 17.00 – 19.00 Kontor i B-byg. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Line, Helene, Neo, Dorthe, Mikkel, Malte, Mette,  

Suppleanter: 

Afbud:    Signe, Johannes, Carsten, Jacob    Gæster:           Ej mødt:  

Mødeleder: Line    Referent:  Carsten    Bespisning: skolen/Annette 

Dagsordenspunkter: 

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

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Velkommen og gennemgang af dagsorden 
 

Orientering & spørgsmål 
 

Line  

2 17.05 
17.15 
 

Rigets tilstand Orientering fra skoleleder. Nyt på skolen – nye tiltag/planer, udfordringer, hvad går godt. 

God start med de nye ledere i A-huset og i ledelsesgruppen. Rambøll processen kører, og 

fylder, med nedjustering af sekretariat og omplacering af opgaver. En fra sekr. har søgt 

medoverflytning til Rådhuset.   

De ledige lærerstillinger er blevet besat af kompetente lærere og kører godt. 

Skolen har søgt og fået midler fra SSP til et teaterprojekt for 8.årgang sammen med 

8.årgang på Nyelandsvej. 

Skolen har søgt midler til et læseprojekt. 

Bormesteren og Michael Vindfelt sidder for bordenden i forhandlingen om lærernes nye 

arbejdstidsaftale.  

Der er mange børnesager og skolen er i gang med at finde en mere fleksibel måde at 

fordele timer på, så afdelingslederne har muligheder for at handle.  

Der mangler stadig en kommunal afklaring om den ”mellemtilbud”, men der lægges op 

til at Ny Hollændervej skal have kommunens mellemtilbud. Da de ikke har nogle special-

tilbud  

Skolens budget bliver opjusteret med en ekstra ressource pædagogstilling. 

 

LW  

3 17:15 
18:00 
 

Skoleforlig LW gennemgår skoleforliget – Hvad betyder det for timefordelingsplanen, linjer m.m. 
Drøftelse og prioriteringer 
  
Ved at vælge 1 lektions 16b, kan linjer og mentor kan fastholdes, dog vil det vær én 

lektion mindre til fordybelse på mellemtrinnet. Forslaget bliver taget op i lærergruppen 

af TR.  

SB tilkendegiver at vi kan arbejde videre ud fra denne idé, og fortsætte linjer, mentor 

mm. 

 

Lars   



4 18:00 
18:20 

Økonomi og budgetproces - 2020 
 

Økonomiopfølgning og første del af budgetproces - 2020 
Herunder ledelsens vurdering og overvejelser af fagbudgettet 
Vi holder snuden i sporet ift 38lektioner ugentligt. Der mangler at blive tilført 100.000 til 
skolens budget, men vi ende på ca. 700.000 i merforbrug i både SFO og skoledel, klubben vi 
gå i 0. 
Der vil i 2020 blive autogenereret et budget månedligt, som vil blive sendt ud med 
mødeindkaldelse. I januar vil der blive fremlagt et budgetoverslag som vil ligge klar til 
godkendelse i februar. Der vil være budget nedslag med forventet regnskab hvert kvartal; 
januar, april juni, september, december.  
Vikarforbruget vil blive fremlagt ved hvert møde under Rigets tilstand punktet. 
Det ønskes at der kommer et udspecificeret regnskab af pædagogtimer i skolen  

 AN, LW, ME 
og HB 

 

5 18:20 
18:30 

Nyt fra elevrådet Orientering. 

Elevrådet ønsker at der udbydes rygestop kurser til eleverne i lighed med dem der  

Udbydes.  Det foreslås at der laves en undersøgelse af hvor mange elever der har behov for 

dette.SB ønsker at vi henvender os til nabo kontoret og beder dem om ikke at ryge så 

børnene kan se det.  

NEO/Malte  

6 18:30 
18:45 

Rettighedsskole - UN Drøftelse og proces 

Ledelsen ønsker at gå med idéen om at være Rettighedsskole, da det er kommunalt 

besluttet at der skal arbejdes med verdensmålene næste skoleår og fordi elevrådet bakker 

op om idéen. 

Vi arbejder videre med det hen over foråret. SB ønsker at vi undersøger om vi kan udskyde 

tilkendegivelsen af deltagelsen til efter den 20 januar-Bestyrelsen bakker op om idéen 

såfremt lærerene godkender at blive rettighedsskole.  

LW  

7 18:45 
18:55 
 

Trafikale forhold på Bülowsvej - henvendelse fra en 
forælder 

Beslutning om svar vedr. henvendelse 

SB har er blevet bedt om at støtte op om at der ikke bliver åbnet for trafik på Platanvej, da 

der på den måde vil været øget trafik i området.  

SB mener ikke at der skal bruges (Aula) tid på det. 

SB vil være undersøgende på overgangen ved A-gårds indgang 

Morten Læs bilag 

8 18:55 
19:00 

Evt. + underskrivning referat 
Referat fra kontaktforældremødet. 
 

 Alle  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:    

Opfølgning: timer/midler til særlige børn-SB beder Annette om at følge det tæt, Skoleforligets betydning for linjer, status på rygestop for ansatte og elever 

UPV-proces og kommunikation 

Den ekstra idrætstime i udskolingen- hvordan vælger vi at lægge den? 



 

 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


