
Skolebestyrelsesmøde nr.86 den 19/11 – 2019 kl. 17.00 – 20.30 Kontor i B-byg. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Line, Helene, Neo, Dorthe, Carsten, Mette, Mikkel  

Suppleanter: 

Afbud:    Signe, LW      Gæster: Annette                   Ej mødt:  

Mødeleder: Line    Referent:  Helene   Bespisning: skolen 

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 
17.20 
 

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

 

LW  

3 17:20 
17:40 
 

Præsentation af Carsten og 
Mette 

Carsten og Mette fortæller om sig selv 
Velkommen! 
 

Mette 
og 
Carsten 

 

4 17:40 
18:10 

Økonomiopfølgning og 
budgetproces 
Herunder vikarstatus 

Status på skolens økonomi og procesforslag for behandling af budget/regnskab i løbet af skoleåret 

Budget forventning blev gennemgået. Sekretariatsbesparelsen blev gennemgået. I budget 2020 er der givet 500.000 kr. 

til at løfte lønnen til den faktiske gennemsnitsløn samt til et løft af vikar timer i forhold til den længere skoledag. 

Forespørgslen om en fælles barselspulje i skoleafdelingen er blevet forkastet. Udgiften til børnesager er indarbejdet i 

budgettet. Det er aftalt at gæld til SFO og klub tilbagebetales i 2020.  

SFO budgetopfølgning blev gennemgået. Klub budgetopfølgning blev gennemgået. 

Vikarstatus blev gennemgået. Det er ikke sikkert at samme skema kan genereres i Aula-Dette undersøges. 

 AN, HB Bilag 

5 18:10 
18:20 

Valgproces  Orientering og status om suppleringsvalgprocessen 

Der har været fredsvalg. Der er fundet et nyt medlem (Hanne, barn på mellemtrin) og en ny suppleant (Britt, barn i 

indskoling). Suppleanten stiller op til bestyrelsen i forårets valg. Det har været en god proses.   

LW/Morten

/ 

Line 

 

6 18:20 
18:35 

Nyt fra elevrådet Orientering 

Malte 8.F –næstformand, Fortalte at der ikke har været særlig mange fremmødte på forrige møder der har været. 

Møderne ligge fra 8.15-9.30 på PLC. BS beder Lars om at lave en indkaldelsesproces der fungerer. 

NEO  

7 18:40 
19:00 
 

  LW  

8 19:00 
19:40 

Årshjul – bestyrelse 
 

Alle fremlægger punkter til arbejdet i bestyrelsens årshjul 

Børnetrivsel, overgange, køn, børnefællesskab, Aula, personaletrivsel (medindflydelse og klarhed på arbejdsopgaver), 

vikarkvalitet, samarbejdsværdier, praksisfagligeforløb, ledelsesteam-udvikling, lektier, mentorordning, 

læreren/pædagogen som relationsagent, afdelingsstruktur;2 eller 3 delt, kommunikationsstrategi, skole/hjem 

Morten/ 

Alle 

 



 

samarbejde og samtaler, fokus på retning, markedsdag, skolen ud i verden, fokus på de indre linjer, håndtering af de 

andre børn, samt information ved mistrivsel hos et barn, bedre skemaplanlægning, fokus på færre lærerskift, digital 

dannelse, kulturforankring hos ledere og medarbejdere, status på skolereform og 16d; bevægelse, dannelse, nyt 

skoleforlig;hvad skel der ske, linjer. 

Fire subteams: Personaletrivsel, Kommunikation, Børnetrivsel, Principproces 

Proces for gennemgang af principper, derefter gennemgang af skolens principper eksempelvis et princip pr møde 

Subteams’ne melder tibage til bestyrelsesformanden om hvilke møder de vil have punktet på.  

På næste møde fremlægges årshjulet og alle har mulighed for at melde sig på et subteam.  

 

9 19:40 
20:20 
 

Lejrskole – principper 
 

Drøftelse – dialog af holdninger og værdier for lejrskole fremadrettet 

Der er et ønske fra forældregruppen at SB kommer klart formål og ramme ift lejrskoler; hvad er formålet. SB er 

opmærksom på om at der åbnes mulighed for brugerbetaling udover det tilladte.  

1)Rejsen og opholdet skal holdes inden for den givne ramme 2) Lejrskolens formål skal være tydelig 3) Der skal være 

værdier i pengesamlingen, det skal være en fællesopgave, 4) Alle skal økonomisk have mulighed for at deltage. 

Jævnfør reglerne for lejrskoler er reglerne for brugerbetaling at forældrebetalingen udover de 70 kr pr. dag til 

forplejning, er i størrelsen teaterbillet/is eller lign. 

Det forslås at alle klasser har fælles destination eks. Berlin. 

 

 

Alle Bilag fra 
tidligere 
møde 

10 20:20 
20:30 

Evt. + underskrivning 
referat 
Referat fra 
kontaktforældremødet. 

Kontaktforældremøde den 28/01-2020 skal rykkes eller overtages af en anden? SB beder LW svare. Berit  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:   Vigtige børnesagers betydning for resten af skolen/økonomi,  

Skoleforliget: 

Orientering og problemstillinger 

Gennemgang af linjekonstruktionen (prioriteringer og økonomi) 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


