
Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden mandag den 05/02 2018 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet ved hovedindgangen. 

 

Referent Bent Jørgensen 

 
Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Peter Olsen, Tanja Schaarup, Jeanette Juel  
Koll, Annelene Nietzer, Erla Ingvarsdóttir, Gitte Storm Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Benedikte Aakirke, Mira Longhi 
9. D, Marie Schrøder 8. C. 

Fraværende: Tanja Schaarup, Peter Olsen, Jeanette Juel Koll, Benedikte Aakirke 
   
Mødeleder: Mie Burchardt 
 

1. 16.30 
National trivselsmåling 
O/D 
 

Er obligatorisk. Der er dog flere udbydere.  
Ministeriets værktøj er helt lovligt. Ingen grund til 
bekymring da vi bruger denne. 
Ovennævnte er udmeldt til alle forældre via Intra. 
 
 

2. 16.40 

Budget 2017 
Mål: Bestyrelsens foreløbige 
prioriteringer. 
Forberedelse: se bilag herunder. 
 

 

Skolebestyrelsens foreløbige ønsker: 

 
 Klasse-/elevmøbler 
 Undervisningsmidler 

 Lejrskole – fremskrives. 
 Projektorer i loftet i klasselokalerne 
 Fortsætte renovering af fællesrummene - 

som undervisningsforløb 

 ”Inventar” til udearealer. 
 Prioriter transport. 
 Multilokale – inventar. 

 
 
 
 
 
Deltagere i økonomimødet den 8. marts 15 – 17: 
Jesper + meld ind snarest. 
 

3. 17.00  
Skolebestyrelsesvalg. 
Bilag: Regler og tidsplan 
 

 
Se bilag. 
Tanja genopstiller + måske flere… 

4. 17.30 

Høring vedr. omfordeling til garantimodel. 
Bilag vedhæftet 
O/B 
 

Vi laver et fælles høringssvar med MED-udvalget 
– med udgangspunkt i drøftelserne. 
Skal indeholde: 

 Råderum anvendes til vigtige indsatser i 
forhold udfordrede elever 

 Det presser muligheden for at 
differentiere 

 Forældresamarbejde, feedbackarbejde 
 Forskel på udskoling og indskoling og 

mellemtrin,  
 Fokus på at øge antallet af UPV 
 Læseindsats 

 Alle udskolingsskoler får samme tildeling 
til udskoling uanset størrelsen  

 Vi får mere end 300 nye elever hvert år 
 Afgangsprøver 
 Vi ønsker, at sikre økonomisk mulighed 

for at fastholde klasseantal fra 8. til 9. 
årgang.  

 Trepartsamtaler 
 Elevtalsafhængige: feedback, 

trepartsamtaler, UPV, antal eksamener, 
projektopgaver etc. 
 

 
 
 

5. 18.00 
Spisning  
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6. 18.15 
Ferieplan. 
Bilag 
Høring 

O/D/B 
 

 God ferieplan – vi sender høringssvar. 

7. 18.30 
Rusmiddelplan 
Orientering 
Bilag: Undervisningsplan færdsel….. 
 

Gennemgået. 

8. 18.40 Meddelelser/orientering  

 Formand  Politikerne har temamøde den 27. 
marts vedr. progressionsrapport  
 

 Skoleledelse 
 

Vi arbejder med 
 Fordybelse i T2 data. (fra Program for 

læringsledelse)  
 Data om motivation 
 Teamsamtaler om kvaliteten af 

teamsamarbejdet 
 Projektopgaver på 9. årgang 
 Arbejdsgrupper om ungeskolen 
 Guld og sølv ved DM i skolehåndbold. 
 Besøg fra England og Tjekkiet – Sundhed, 

bæredygtighed og mad. 
 Der vil ske personalereduktion grunder 

bl.a. råderumsflytning, nedlæggelse af 
funktioner, elevtalsnedgang, besparelser. 

 
 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Det beløb vi trækkes vedr. 
råderum svarer til mellem 4 og 5 
stillinger færre. 

 
 Elever  Koldt på skolen netop nu.  

 Bord-bænkesæt er indkøbt. God 
investering. 
 

9. 18.50 
Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

Mødeleder for næste møde: Mie. 
Punkter til næste gang. 

 Elever repræsentanterne vil fremvise 
resultatet af en 
spørgeskemaundersøgelse. Handler om 
lange skoledage. 

 Forslag til arrangement på skolen. Fra 
eleverne. 
 
 

10. 18.55 Eventuelt 
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Budget 2018  Procedure for nyt budget 2018 er:  

 Ønsker om indkøb af undervisningsmidler 

drøftes og prioriteres i faggrupperne, 

hvorefter faggruppeformændene 

fremsender gennemarbejdede forslag med 

prioriterede ønsker til Bent via Skoleintra  

 Forslag/ønsker til øvrige indkøb fra 

personale og elevråd – samt eventuelle 

forslag til ændringer af den nuværende 

kontoplan kan ligeledes fremsendes.  

 

Alle ønsker skal sendes senest den 9. februar 2018.  

Ledelsen laver et forslag til budget ud fra 

ovennævnte  

 Forslaget drøftes den 8/3 kl. 15-17 i 

Økonomiudvalget *(som består af Med. 

Udvalget + faggruppeformænd og 

funktionslærere + to/tre 

bestyrelsesmedlemmer). Denne drøftelse 

fører til en udtalelse til budgettet.  

 Økonomiudvalgets udtalelse tages med til 

skolebestyrelsen  

 22. marts: Budgettet behandles i 

skolebestyrelsen.  

 

NB: Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at 

afsætte budget til de portaler, som næsten alle 

fagteams har. En oversigt over disse kan fås hos 

Anni Sørensen.  

 

  

 


