
Skolebestyrelsesmøde   
Referat torsdag den 22/03 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, Tugba Øzdemir, Gitte Storm Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Benedikte 
Aakirke, Mira Longhi 9. D, Marie Schrøder 8. C. 

Fraværende: Jeanette Juel Koll, Erla Ingvarsdóttir 
   
Mødeleder: Mie Burchardt 
 

1. 16.30 
Progressionsrapport/T2 - resultater 
O/D 
 

Orienteret og drøftet 
 
 

2. 16.50 
Undersøgelse foretaget af 
fælleselevrådet. Handler om lange 
skoledage. Mira og Marie 
O/D 
 

Undersøgelsen gennemgået. 
Tages op igen på et kommende møde – der skal 
afsættes en halv time til behandling.  

3. 17.10 
Opfølgning på udviklingsplansmødet den 
14. marts 
 

Koordinationsudvalget arbejdede videre i går med 
bl.a. inputtene fra den 14. marts. 

Dette skulle gerne munde ud i den udviklingsplan, 
der forhåbentligt besluttes i skolebestyrelsen den 
30. april. 

 
 God dag at deltage i som skolebestyrelse 
 Fint at deltage i arbejdsgrupperne efter 

oplæggene. Her kom også gode input fra 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 

4. 17.20 
Budget 2018 

Mål: D/B 
Forberedelse: Bilag fremsendes i weekenden.  
Budgetudkast og referat fra økonomimøde. 
 

 
Behandlet og godkendt. 

5. 18.00 
Spisning 

Velbekomme. 

6. 18.15  
Skolebestyrelsesvalg/valgmøde 30. april. 
Drøftelse 
Herunder ”skriv” fra kandidater. 
 

 
Tanja, Mie(måske) og Peter genopstiller. 
Benedikte stiller op som suppleant. + måske flere 
En forælder, Pia Søgård fra Tved Skole, stiller op. 
 
 
 

7. 18.30 
Infomøde for kommende 7. klasser 23. 
apr. 
Hvem deltager? 
 

Peter siger et par ord om bestyrelse og valg. 

8. 18.40  
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse 
 

 Personalereduktion  
 Dialogmøde om bl.a. besparelser. 
 Borgmesteren kommer på besøg – 

måske 10. april. 
 Ny skolechef: Nanna Lohmann 
 Lockout: Tjenestemænd, ledere 

samt lærere, der underviser i en 
specialklasse undtages. 

 Skoleårets planlægning 
 Vi er udtaget til at deltage i Pisa- 

og Tallis-undersøgelsen 
  

 Øvr. Forældrerep.  Intet 
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 Medarbejdere  Svær situation for medarbejderne 
netop nu med den forestående 
personalereduktion. 

 Lockout fylder også i 
personalegruppen. 

 
 
 

 Elever  Forslag om nyindretning af 
indergården – elevrådet vil gerne 
deltage i en eventuel proces. 

  
9. 18.50 

Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

Mødeleder for næste møde: Peter. 
 Spørgeskemaundersøgelse – 30 minutter. 
 Høringssvar besparelser 
 Udviklingsplan 
 Timefordeling? 

 
 

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.  

 

  

 


