
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 2. januar 2018 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

referat 

 
 

Afbud fra: Hans, Kirsten, August, Christian 
Mødeleder: Rasmus 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05) 

Punkt 4 udgår 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10) 
Godkendt 

 

3. Nyt fra skolen (O HM 20 min kl. 18.10-18.30) 

• Orientering om byggeri (Bilag) og opmærksomheder 
Helle orienterer om status på byggeprojekt. Første spadestik er taget i december 2017. Etape 1 er 
igangsat på fodboldbanen og tilbygningen står færdig til december 2018. Derudover kan processen 
følges på skolens hjemmeside. Alle tegninger der kan vises lægges ud på hjemmesiden. 
Legeområderne bliver udfordret i byggeprocessen og der tænkes derfor andre løsninger ind. Fx ift 
parkeringspladsen, men dette er ikke besluttet endnu 

• Status på skoleindskrivning 
Dags dato er der indskrevet 69 elever til børnehaveklassen 2018 

• Velkommen til nye medarbejdere 
Vi har fastansat Janne Hasle Nørgaard som lærer i indskolingen. Ifm. ansættelse af i skolens tekniske 
service afd. Er Klaus Kristensen tidligere teknisk servicemedarbejder ansat som teknisk serviceleder. I 
Klaus` stilling er Jan Nygaard ansat som teknisk servicemedarbejder. 

• Deltagelse ved kvalitetssamtale den 17.1.2018 kl. 9.00-11.00 
Ved samtalen deltager Thomas og Lærke fra bestyrelsen 
 

4. Nyt fra elevrådet (O/D 10 min kl. 18.30-18.40) 
Udgår 

5. Tilsyn med princip og generel opfølgning på principper ihh. til årshjulet (O/D/B 15 min 



kl. 18.40-18.55) 
Tilbagemelding på tilsyn med princippet: Klassesammenlægning og fritagelse fra musik 
og idræt. (Peter og Bertel). Spørgsmålene til princippet lød som følger: 

Tilsyn med ”Princip for klassesammenlægning og klassedeling”. 

1. Har princippet været i brug siden det blev vedtaget?  I bekræftende fald. Hvordan har det 
fungeret? 

2. Er der behov for at tilrette princippet? 

Princippet har ikke været i brug siden sidste tilsyn. Der er ikke fundet anledning til at revidere 
princippet. 

Tilsyn med ”Princip for fritagelse til musik og idræt”. 

1. Har princippet været i brug?  I bekræftende fald. Hvordan har det fungeret? 

2. Er der behov for at tilrette princippet? 

Princippet er brugbart. Ved senest optælling var 7 elever fritaget. 
Der er ikke fundet anledning til at revidere princippet.  
 
 
Næste møde vil princippet om ”Forældres ansvar i skole-/hjemsamarbejdet (Lærke og Christian), 
Alkohol (Kirsten og Tanja), Lige muligheder (Rasmus og Kristoffer) være på dagsordenen. 
Fremover vil vi under hvert princip skrives at der har været ført tilsyn med princippet. 
Spørgsmålene til principperne vil – se ovenfor - kunne findes i referaterne. 
Der er følgende kommentarer til princippet om klassesammenlægning: 

- En overvejelse om at klassesammenlægninger er ”obligatoriske” med baggrund i 
pædagogiske hensyn. Der er ikke enighed i overvejelsen hos bestyrelsen. Forældrene er også 
en del af en klassesammenlægning og det aspekt skal man også have med i overvejelserne. 

 

6. Orientering om ressourcetildeling 2018 (O FA/ 15 min kl. 18.55-19.10) 
Flemming Andersen orienterer om ressourcetildeling. Der er følgende kommentarer og ting. Der 
undrer: 
 

- Modellen har til hensigt at fordele midlerne så retfærdigt som muligt på de forskellige skoler 
og med den forskellighed de har i fx elevgrundlaget. Det er altid til diskussion om det er 
retfærdigt eller ej 

- Den fremlagte budgettildelingsmodel er ikke et udtryk for hvad kommunen forventer vi 
bruger pengene til 

- Der er opfordring til at modellen bruges til sammenligningsgrundlag således vi kan blive 
endnu skarpere på hvad budgettet bruges til 



- Bestyrelsen efterlyser sammenhæng mellem den faktiske virkelighed og det som den 
fremlagte budgettildelingsmodel viser. 

- Det er vigtigt at der bliver værnet om den lokale selvbestemmelse for økonomien 
- Kunne en budgettildelingsmodel komme i høring? 

 
 
 

7. Orientering vedr. vikarressource brugt i perioden 2013-2017 (O/D FA 15 min kl. 19.10-
19.25) 

Flemming Andersen orienterer om vikarforbruget og økonomien bag vikardækningen de sidste seks 
kalenderår. De faktiske tal kan fås ved henvendelse til skolens ledelse. De lægges i referatet 
Der er blevet spurgt ind til de markante ændringer mellem 2013 og 2014 og hvorfor der blandt 
andet i 2016 var et meget lavt vikarforbrug ift. andre år. Det første skyldes (måske) den nye 
arbejdstidsaftale der kom i forbindelse med reformen. Og 2016 kan være fordi der året forinden 
havde været fokus på det lange sygefravær. 

 

8. Digital dannelse og retningslinjer for brugen på skolen (O/D HM/PK/CH 30 min. kl. 
19.25-19.55) 

• Processen indtil nu (HM) 

• Præsentation af udkast og opmærksomheder til drøftelse (CH) 

Kommentarer er som følger: 

- En opmærksomhed på forskellen mellem mobil og andre devices. Især fordi computer også 

fylder i elevernes forstyrrelse 

- Virker forbud? 

- Vigtig med elevinddragelse og ansvar for egen læring 

- Opmærksomhed på adfærdsregulering og dens betydning 

- Godt at vi får et papir, der signalerer at alle elever, forældre, medarbejder ved hvad man 

skal og må og kan 

- Vigtigt at se det kommende arbejde som et afsæt og ikke et svar 

Bestyrelsen følger arbejdet tæt og vil vende tilbage med inputs under perioden det næste halve år  

 

9. Evt. (kl. 19.55-20.00) 
 

 
  

  
Kommende punkter: 



Tilsyn:  
Drøftelse af timefordelingsplan 201819 
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