
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 11. april 2018 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Ole 
Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Michael Grouleff Jensen, 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard, Elever: Sofie 6.B og Noah 6.A 
 
Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.30 

 
Evt. afbud: Anders, Noah 
 

Dagsorden: 

Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  Velkommen 
 

 

Pkt. 2 
 

Orientering: (O)  
- Elever 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- Intet nyt 

 
Forældre 

- Parkering – opstramning på hvor man må 
parkere, benytte fodgængerfelt 

- Henvendt sig politisk igen vedr. sikker skolevej 
- Dorte tager kontakt til KB vedr. henvendelse – 

god ide for lokalområdet. Men det vil få store 
konsekvenser for skolen, hvis vi ikke længere 
kan bruge de nuværende baner til idræt. 

- God start i førskolegruppen 
 

Personale 
- Gang i PLF hvilket skaber god energi. 
- Efter nogle lidt hårde år, er vi ved at være en 

samlet flok – god stemning. 
 

 
Ledelse 

- Ny bestyrelse valgt - god blanding af nye og 
gamle medlemmer 

- Byggeri status – det står lidt stille pt. Budgettet 
er reduceret, hvilket vi kæmper for at få tilbage 

- Elevtilgang. Lige nu får vi en del elever udefra, 
både tilflyttere og fra andre skoler 

- Konflikt? Vi er stadig afventende 
 

Pkt. 3 
 

Anti-mobbestrategi, en del af 
trivselspolitikken for KRI (bilag) 
(B)  

Afslutning på arbejdet - 
godkendes 

Elevrådets input er skrevet ind 
Næste trin er at få det fra papir til handling – personalet 
skal drøfte og beslutte handlinger 
 
Strategien er godkendt 
 



Pkt. 4 
 

MU; Min Uddannelse (O) 
- Elevernes opfattelse af brugen 
- AV orienterer om arbejdet på 

skolen 
 

 

Punkt til næste møde 

Pkt. 5 
 

Økonomi (B) 
- Budget for 2018 til 

godkendelse 

Lønmidler som tildelt. 
Gennemgang af fordeling af undervisningsmidler 
Budgettet er godkendt 
Bestyrelsen beslutter at opsige abonnementet på bladet 
”Skole og samfund” 
 
 

Pkt. 6 
 

Skoleåret 2018-2019 (D) og (B) 
Økonomien ift. elevtal, antal klasser 
og personaler forventes udmeldt i uge 
14. udmeldingen får betydning for 
indholdet i dette punkt. 

- Ressourcetildeling – 
gennemgås 

- Antal klasser 
- Personalesituation 
- Timerfordelingsplan til 

godkendelse (B) 
- Kortere skoledage 
- mm 

  

Ressourcetildelingen er gennemgået 
Vi har 3 personaler for meget (1 børnehaveklasseleder, 1 
pædagog og 1 lærer) 
Vi fastholder ikke at slå klasser sammen på 5. og 6. 
årgang 
Timefordelingsplanen godkendt 
Der er sendt ansøgning ind om kortere skoledage på 
mellemtrinnet samt de to mellemtrins specialklasser 

Pkt. 7 
 

Skolefest og større arrangementer 
(B) 

- Forældrebetaling  
 

Bestyrelsen godkender, at der må tages forældrebetaling 
til/for arrangementer. 

Pkt. 8 
 

Forældrehenvendelser 
 
 

- Efterbehandling 
             Sådan evaluerer vi førskolen 

Drøftelse af forældrehenvendelse om forflyttelse af 
børnehaveklasseleder. 
Forflyttelser sker pga. elevtal og ressourcetildeling. 
På bestyrelsesmødet er en konkret forældrehenvendelse, 
om forflyttelse af personale drøftet, og bestyrelsen har 
stillet spørgsmål og fået beskrevet, hvordan processen er 
forløbet. 
Bestyrelsen konkluderer, at processen er foregået 
ordentligt. Det berørte personale samt TR har været 
inddraget processen.  
Ledelsen svarer på henvendelsen med de svar, der er 
mulige at give. 
 
Tidligere henvendelse er drøftet i skolebestyrelsen 
 

Pkt. 9 
 

Evt.  - 

Pkt. 10 
 

Tak for i aften 
 
Næste møder:  
MU ved Anders 

 



Vennelyst - manglende 
vedligeholdelse 
Skole/hjem samarbejde – i fht. 
forældremøder – en model 
Bevægelse i undervisningen 
Evt. trivselsundersøgelsen og 
anonymitet 
 
 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 
 


