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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 17.30-20.00  

Smørrebrød/sandwich fra kl. 17.00 

 

Til stede: Maria Raun Hørlyck, Rikke Sloth, Nils Haaning, Caja Toftmann Dinesen, Katrine Lyhne, 

Anne Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Esben Fahlberg, Birthe Thorup, Anita Svalastog, Simon 

Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: Formand Freja Kobborg Lassen og næstformand Thomas Østerballe Jensen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: elevråd 
 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  O Elevrådet  Er på skolerejse til Prag 

3.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

I 

4.  O Økonomi – bilag JV forklarer IT og Inventar der er på 29 % 

grundet manglende registrering af køb af pc. JV 

og VA arbejder pt med en anden og mere 

overskuelig model til økonomi. 5. september 

manglede vi 3 elever, og mister derfor ca. 

850.000 i tildelingen ifht. til sidste år. Der er 

kommet 3 indskrivninger siden 5. september. 

Det er ikke intentionen, at det får konsekvenser i 

indeværende skoleår, hvorfor vi kommer ud med 

et kalkuleret underskud for året. Dette skal der 

selvfølgelig ligge en plan for at nedbringe i det 

kommende budgetår. 

5.  D FTU og Trivsel - status Anita præsenterer hvad der er sket frem til. Anita 

har blandt andet haft trivselssamtaler med alle 

teams på skolen. Det næste vi tager fat i er 

arbejdet med læringsmiljø og udvikling af 

venskabsklasser. Pædagogerne er ved at blive 

certificeret bevægelses SFO, der også forventes 

at smitte af i skolen. 
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6.  O Vikar Viser ingen statistik da vi stadig er så tidligt på 

året. Dog er der ingen anormaliteter i august og 

indtil nu. Derimod informeres om en løbende 

proces hvor medarbejderne inddrages i at 

undersøge holddannelser, sammenlæsninger mm. 

der er bundet i ønsket om bedre at kunne ramme 

750 timers uv/25 lektioner i ugen. Dette kan også 

i sidste instans kan være med til at nedbringe 

sygefraværet. Det er både fysisk og psykisk 

læringsmiljø. Ledelsen holder møde med 

Rødding Skole 8.10 vedr. læringsmiljø. 

7.  D Princip for deltagelse i 

undervisningen på musikskoler og 

idrætsklubber - bilag 

Ingen henvendelser fra forældre i år. 

Skolekirkekor ligger mandag i 8. lektion.  

Der tilføjes et punkt: Det er forældrenes ansvar, 

at eleven bliver opdateret på lektioner, der er 

fritaget fra vedr. deltagelse i musikskoler o.l.  

8.  D Forberede forældrerådene i 

klasserne på Personalets Dag 5. 

oktober. 

Der er sendt et skriv ud til forældrerådene. Der er 

styr på det. 

9.  D Resultater afgangsprøver Artikel blev vendt. 

10.  D Dialogmøde 10. oktober kl. 19.00-

21.00 Bække Skole 

Der er budget, læringsmiljø og ”andet vigtigt” på 

dagsordenen. 

11.  O Forståelsespapir Da der ikke er en lokalaftale med lærerkredsen, 

er der udarbejdet et forståelsespapir, som er 

blevet godkendt af begge parter. Der er 

tilfredshed med, at der er opnået fælles fodslag, 

hvor dialogen er et væsentligt omdrejningspunkt. 

Der er kick-off seminar på Østerbyskolen onsdag 

18/9 kl. 8.00 -1000. 

12.  D Evaluering forældremøder Ærgerligt at bevægelseskoordinator fra Fase 3 

ikke var tilstede. MOT var på i Fase 3 og havde 

et godt indslag med omkring mod til at være sig 

selv. Meget varmt i salen. God stemning. Godt at 

ledelsen kom rundt til mødet. Meget lyttende 

forældre, og fra medarbejderside var der også 

stor tilfredshed med afviklingen. 

13.  O Personalesituationen Rokering af musiklektioner i 1. klasse. 

14.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Morgensang fungerer rigtig godt. Flere gode 

tilbagemeldinger fra forældrene på dette tiltag. 

Der er ca. 10 børn, der har en udfordring med 

bus grundet forkortet skoledag, hvorfor der 

sikkert ikke bliver basis for at kommunen bruger 

en mio. ekstra til en buslinje. 

Skolerejser skal ikke nødvendigvis i 6. klasse gå 

til Skagen. I principperne står der at forældrene 
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skal medindrages i planlægningen, men ikke i 

beslutningen af, hvor turen skal gå hen. Måske 

kan JV i næste info til forældrene komme med 

en opsamling på det nye spændende initiativ. 

15.   Evt.  

 

Caja og Katrine er meldt til landsmøde for skole 

og forældre midt november. 

Caja foreslår, at der skal laves et kort 

videoindslag til FB om, hvad der er foregået på 

dagens bestyrelsesmøde. 

15/8, 17/9, 24/10, 21/11, 12/12, 21/1, 27/2, 31/3, 12/5, 16/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 


