
Skolebestyrelsesmøde nr. 67 den 14/12 – 2017 kl. 17.00 – 18.35 i Personalerummet i B-bygning. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Sara. Jacob M, Connie,  Line, Dorthe, Mikkel, Lotte, Helene, Karla, (næstformand), Torben  

Suppleanter: 

Afbud: Claus, Karla                Gæster: Annette (Thomas Johansen, indskolingsleder)      Ej mødt: 

Mødeleder: Connie    Referent: Helene     Bespisning: Ude i byen 

Dagsordenspunkter: 

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

 

Tovholdere Forberedelse 

1 17:00 
17:05 

Gennemgang af dagsorden Orientering & spørgsmål 
 

  

2 17:05 
17:30 

Budget for 2018 Orientering om tanker & prioriteringer 
Skolebudget 2017- restbudgettet er på ca.4 mio der bruges på løn og indkøb. Der disponeres så der 
overføres et beløb til nyt gulv. SFO overfører midler til toiletrenovering og ekstra medhjælper. 
Skolebudget 2018-Lars gennemgik tanker omkring prioriteringer for anvendelse af fagbudgetter i 2018- 
hvor der satses mere på digitale læringsmidler, som bl.a. giver mulighed for eks tværgående curricula.  
I matematik satses bl.a. på kodning. Inklusionsudvalget er også prioriteret med eget budget. 
Læringsrummet vil de næste 3-4 år være indsatsområde, ligesom indretning af PLC. MakerSpace vil der 
fortsat være fokus på-ikke med indkøb med i indretning – så flere kan benytte det. Fysik skal i 2018 
udvides med et stykke af madlavningslokalet. Der skal etableres en platform hvor Bü-blad, film m.m kan 
indlejres. Der er øget budget på lejrskoleaktivitet i 2018 pga. ændret lejrskoleafholdelse.  
Fokus på sammenhæng mellem skole og fritid med målinger på 5 fastsatte områder; bl.a. bevægelse 
som der skal afsættes midler til. 
Derudover skal der afsættes budget til vedligeholdelse af bygninger og indretning i SFO og skole. 
Indretning af udendørsundervisningslokale, og basisdansklokaler der dog kræver en yderligere 
diskussion i skolebestyrelsen i løbet af 2018. 
Der indkøbes nye kopimaskiner med serviceaftaler, og vi prioriterer projektorer i alle klasserum. 
Der afsættes midler til efteruddannelse og opkvalificering af lærere og pædagoger og fællespædagogisk 
dag i organisationen. 
Tanker om ændret tilgang til børn i mellemtilbud ved at ansætte pædagogiske hjælpere til udfarende 
børn.  
SB spørger om penge til ressourceteam er stigende? Det er det men det er også et spørgsmål om hvilken 
konto pengene trækkes på. 
SB stiller spørgsmål ved det nye skur i skolegården, så det ikke bliver ødelagt.  -Der bliver opsat kameraer 
op som G4S overvåger. 
SB spørger til leasing af kopiaftale- det er en kommunal aftale der overholdes ved indkøb. 
SB spørger til projektorer – det er et ønske at arbejde trådløst – projektorer gør lærerforberedelsen 
mere funktionel end ved activeboards. 
SB spørger om der er afsat særlige midler til inklusion? –alt ligger under lønmidler – det er et ønske at 
inklusionsmidler står udskilt. 
SB spørg om vi arbejder samme vej som hidtid –det gør vi, men en 1:1 strategien bringer udgifter med 
sig. 
SB ønsker at der er tidshorisont på udgifterne. 
 

LW  



 

 

3 17:30 
17:50 

Vikaropgørelse Præsentation 

Anette fremlagde timeregnskab for lærerfravær. Flot arbejde! 
SB spørger til hvad der kan gøres til at nedbringe fraværet på mellemtrinnet- det er få fuldtidssyge der 

bonner ud.  – vi undersøger et kvartal mere for at  få en. større evidens – emnet bliver sat på et senere 

SBmøde. 
SB ønsker at vide hvor mange ansatte der er i afdelingerne. 

SB ønsker at årsagsbestemme sygdom for at afklare om der kan sætte ind for at nedbringe det. 
SB ønsker at der sættes actionpointer på indsatser for fraværet 

SB ønsker at derer obs på vikardækningen 

AN  

4 17.50 
18:05 

Nyt fra Elevrådet Orientering Karla  

5 18:05 
18:20 

Markedsdag Drøftelse og beslutning. Herunder;  fordeling af penge & markedsdag som fuld A-dag eller ej. 
MEDudvalget foreslår at skoledagen inden markedsdagen bruges som trivselsdag hvor der arbejdes med 
klassetrivsel og forberedelse af markedsdagen. 
SB synes at det lyder som en god idé-og at vi skal sikre at forældreinvolveringen huskes i mål og 
rammebeskrivelsen for dagen 
SB ønsker at kommunikationen på eftermiddagsdelen er ens for tovholder og lærere. 

Der mangler forældreopbakning på ca. 7 klasser. – SB undrer sig over at 7. og 8. klasserne intet har hørt 

om kagebods konceptet. 

Lars, Lotte og Dorte stiller skarpt på nye pointer i oplægget (med indlejret fleksibilitet) omkring dagen og 

kommunikerer disse videre til Connie der informerer tovholderne senest i januar. 

LW/ Jacob 

/Connie 

 

6 18:20 
18:30 

Resultat af 
kontaktforældremøde 
1/11 - 2017 

Orientering 

Opfordring til at læse mødereferater fra kontaktforældre- hvor pointer er spilledag i SFO, ny klub,  mange 

A-dage giver tab af UV tid, problemer i skolegården efter lukketid. Næste møde er 17. januar.  

Berit  

7 18:30 
18:35 

EVT. Lars 
Underskrifter  
 

Der er stillingsopslag på ny teknisk-serviceleder   

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: Synlig læring, kommunikationsplan/brugerundersøgelse – ledelsens forslag, principper for 

klassesammenlægninger/udvidelser, gennemgang af principper, principper barns sygdom, skolens årsplanlægning (fra start til skoleskema, inkl fagfordeling og 
timeplan) 

 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


