
 
 

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 18.00-19.00 
(Der serveres frugt og kaffe/the) 

 
 

 

 
Fremmødte: 
Afbud fra: Rasmus og Henrik, Heidi og Kirsten og de to elevrepræsentanter 
Mødeleder: Næstformand, HSK 
 
 
Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, 5 min) 

 
Dagsorden er godkendt. Vi vil bestræbe os på at bilag til den økonomiske del bliver udsendt endnu 
tidligere. 
Og Årsmødet rykkes i år til maj. Dette gælder også for fremtiden. 
 
 

2. Regnskab 2014  + budget 2015 (FA 45 min) 
 
Kommentarer og bemærkninger (der kan være risiko for gentagelser): 
 
Det anderkendes at underskuddet er blevet mindre, men også stadig opmærksomhed på at 
underskuddet er højt. 
Afvigelsen er stor. Udsvingene kan virke meget store. Det kan være svært at overskue. Og der er et 
ønske om at være endnu mere præcis forudsigelserne. 
Ny reform, men det bemærkes at lønningerne er faldet. Dette forklares med to forskellige 
budgetter de første syv måneder og de sidste fem måneder. (der blev reformen indført). Det lkan 
også skyldes refusioner og vikarudgifter. 
Det bemærkes at der er sparet på elevudgifter. 
Specialklassebudgettet er højt og der spørges til om det kan nedbringes. Det kan det, men det 
vurderes hvert år for den enkelte elev på den enkelte specialklasse 
 
Underskuddet i boden spørges der til. Der er købt ekstravikar ind og dette 
Det ønskes stadig at der kigges på kantine og ikke mindst de muligheder der ligger der. Vi lader den 
være i driften og lader arbejdsgruppen ”producerer” ideen om den gode kantine. 



Hvis det koster så mange penge at drive kantinen så skal tilbuddet også være godt! 
Det er en prioritering hvis vi skal have en god kantine. Hvad må boden koste? Dette ønskes der 
diskussion om. Hvor og hvornår skal det diskuteres? 
Der spørges til om ledelsen har en vision omkring kantinen. Det er vigtigt at arbejdsgruppen kan 
komme med et oplæg om hvad det koster. 
Skolebestyrelsen accepterer at en kantine koster penge og ikke skal give overskud 
Skolereformen er et heldagstilbud. Der skal maden tænkes ind. Det er vigtigt med en diskussion på 
dette område 
 
Budgettet kan være svært at gennemskue, da ikke er helt klart hvad hvert enkelt punkt dækker. 
Budgettet må gerne afspejle hvad det er vi vil som skole  
Der ønskes at bestyrelsen er med til at lave prioriteringer ift. budgetforslag  
 
 
 
 
Der spørges til vikarbudgettet. Der blev i 2014 ca. brugt 1,1 mio.  
Der er stadig udfordringer ift. vikarbudgettet 2015. Ubekendte grunde såsom 6. ferieuge spiller ind 
Den forventede samlede tildelte ressource?  Der spiller reformen også ind på dette område. Der er 
tilført ekstra midler i forbindelse med den nye reform. 
Elevaktiviteter. det bemærkes at dette beløb er faldet 
En kommentar om at det stadig er vigtigt, at de tilførte og flere penge i forbindelse med reformen 
bruges på undervisningen. Buffere må også gerne bruges til undervisning og ikke kun drift 
Der ønskes en ændring af formen, hvorpå bestyrelsen bliver klædt på til budgetdiskussionen. 
 
SFO-delen: 
 
Det skal bemærkes at tildelingen er faldet fordi åbningstiden er minimeret.  
SFO kan være skrøbelig ift. indmeldinger ikke mindst set i lyset af den nye reform. 
Det bemærkes at der er bekymring for 2017, da der næppe kommer større beløb af penge til den 
tid. 
Der skal stadig tænkes langsigtet ift budgettet 
 
 
  
 
Årsmødet rykkes i år til maj. Dette gælder også for fremtiden. 
 

   
 
 
 



Kommende punkter: 

 Forsat arbejde med principper: Holddeling, BYOD 

 Sæt tid af til at gennemgå budget referat 

 En diskussion af mødefrekvens, at bestyrelsesmødet i marts lægges i slutningen af måneden 
og om møder kan gøres til temamøder i stedet 

 Princip for vikardækning 

 Opsamling på arbejdsgruppen: Boden 

 Princip for UU 

 Opsamling på pædagogisk dag den 6.3.15 
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