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Referat skolebestyrelsesmøde 7. maj 2018, kl. 19.00. 

Fraværende: Sofie Elkhøj Bundgaard, Lars Peter Jensen, Bo Steffensen, Jeanne Thorsø Kortsen 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har modtaget penge fra kommunen. 6000 kr. 
Der bliver afslutning på Stensbjerggård for elevrådet. Tak for indsatsen til elevrådet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Lærerne har været optaget af OK 18. Der er tydelig frustration over den manglende ar-

bejdstidsaftale. Lærerne er ligeledes optaget af næste skoleårs planlægning. Opgaveover-
sigten studeres grundigt og det bemærkes at lærerne skal læse en lektion mere næste sko-
leår. 

− Afgangseleverne sidder til prøver, hvilket også er et samtaleemne. Der er gang i planlæg-
ningen af kommende fordybelsesuge – uge 20. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der bliver sagt tak for en god og grundig udtalelse til skolens kvalitetsrapport. 
− Der skal ansættes en afdelingsleder til Kompetencecenteret. Der bliver spurgt om en af 

fra bestyrelsen kan deltage i ansættelsesudvalget d. 25. maj kl. 12. Ea Hvitnov melder sig 
til ansættelsesudvalget. 

− Der skal ligeledes ansættes en ny pædagog til børnehaveklassen. Stillingen slås snarest 
op. 

− Der er lavet aftaler med afgangseleverne omkring sidste skoledag. 
− Næste SB-møde er årets sidste. De nye bestyrelsesmedlemmer inviteres til at komme kl. 

20. Hvorefter den nye bestyrelse kan konstituere sig. Mødet starter kl. 18.30.  
− Valget til skolebestyrelsen er afsluttet. Det blev et fredsvalg. Bestyrelsen er fuldtallig og 

der er valgt to suppleanter. 
− På årets sidste møde aftales en ny mødeplan. 
− Skolen afholder dimission d. 28. juni. 

4. Drøftelse af principper (bilag eftersendes/omdeles på mødet). 
Bertel redegjorde for det omdelte bilag. Processen omkring udarbejdelse af principper i SB 
startede for 4 år siden. Der blev lagt op til en debat om, hvilke principper der skal arbejdes 
videre med og hvilke der evt. kan udelades. Det blev besluttet at det næste princip, der skal 
arbejdes med bærer overskriften: Kost. 

5. Drøftelse om brug af Grotten. 
Punktet udsættes. 

6. Orientering ved Bo om målbeskrivelse af SFO og Klub. 
Punktet udsættes. 



7. Orientering om økonomi (bilag). 
− Bilaget blev gennemgået og kommenteret. Det er tydeligt, at dette års budget ikke er stort 

nok i forhold til de opgaver der skal løftes. Derfor er der et overforbrug, så regnskabet for 
budgetåret 18 vil give et underskud.    

− Der bliver arbejdet på, at udfærdige en tildelingsmodel til Kompetencecenteret. Endvi-
dere bliver der arbejdet med, at søge om støtte til børn med særlige behov.  

− Bilaget fra teknisk afdeling viser en planmæssig udvikling. Det ser godt ud. 

8. Orientering om timefordeling (bilag). 
Bilaget omkring timefordeling blev gennemgået og forklaret. Der blev redegjort for lovgiv-
ning omkring de lovpligtige timetal. Kommende skoleår er der ikke konfirmationer på 7. 
klassetrin. Det betyder at 7. klasse skal have en kristendomstime. 

9. Gensidig orientering. 
− Skoleudvalget (fast punkt). 
Det første møde er afholdt i skoleudvalget. Her blev der lavet aftaler omkring form, indhold 
og frekvens. Der er planlagt en studietur til nye skoler udenøs. Besøg i Århus og Odder. Ind-
holdet vil fortrinsvis dreje sig om bygninger og læringsmiljøer. 

Kommende 1. klasse kræver mere plads, hvilket gør, at der skal bruges midler på at om-
bygge eksisterende fysikauditorie og sammenlægge det med et tilstødende lokale. 

Lokale 13, som Biblioteket har brugt som depot, bliver ved næste skoleår igen et klasselo-
kale.  

SB efterspørger om der findes tal på, hvor mange elever der må være i klasselokalerne. Det 
vil blive undersøgt til næste SB-møde.  

10. Evt. 
Forældrehenvendelse angående erstatningspligt blev diskuteret. Forældre skal selv indbyrdes 
afklare erstatningsspørgsmål. 

11. Oplæsning af referat. 

12. Punkter til kommende møder. 
− Handleplan, særlig intelligente børn. 

13. Punkter til SKU. 
− Orientering om mobilforsøg og evt. indvirkning på kommende trivselsundersøgelse. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018: 
7. maj 
6. juni 

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15: 
12. juni 
25. september 
27. november 

SB Medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Katrine Foged 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Jeanne Thorsø Kortsen 
Lars Peter Jensen 



Trine Hørby Sørensen 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Karl Østergaard Jensen 
Sofie Elkhøj Bundgaard 

Suppleanter: 
Susanne Kempff-Andersen 
Anny Østergaard Jensen 
Kasper Østergaard Jensen 
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