
 

Skolebestyrelsesmøde 
Referat 
 

 

Den 14. juni 2018 kl. 18.00 - 21.00  

DER VIL IKKE BLIVE SERVERET MAD TIL MØDET 

 

MØDEDELTAGERE 

Niels Brockenhuus (formand)  

Morten Jensen 

Morten Figge Andersen 

Janne Sonnenborg  

Randi U. Christiansen 

Tommy Kudsk Olsen 

Benny Juel Neis  

 

INVITEREDE 

Mette Hansen 

Camilla Rydahl  

Tom Lysgaard 

Lars Eitmann 

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 

Stine Thyge Johansen (medarb.repr.) 

Tine Søndergård Enger (medarb.repr) 

Inger Bentsen (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder) 

Monique Guldhammer (elevrepr.) 

Sofia Matjulski (elevrepr.) ikke mødt 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

169 5 X Godkendelse af dagsorden 

Formanden møder senere, hvorfor punkt 171 rykkes  

B 

170 10  Elevrådet ikke mødt O 

171 30 X Skolebestyrelsesvalg – velkommen til de nye 

bestyrelsesmedlemmer 

Niels Brockenhuus orienterer om proces for konstituering 

O  
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172 10  Orientering fra skoleleder 

Forældretilfredshedsundersøgelsen er afsluttet, men resultatet er 

ikke kommet. 

Skoleårets planlægning er ved at være klaret, så vi håber 

forældrene kan orienteres før ferien. 

Vi har været ude for en omfordeling af ressourcerne og et 

faldende elevtal i specialafdelingerne, hvilket har medført, vi må 

sige farvel til medarbejdere. De fleste er kommet i jobbank. Hvis 

de ikke ansættes, skal de have løn i opsigelsesperioden. Med en 

enkelt medarbejder har vi indgået en fratrædelsesordning. Vores 

pædagogiske leder har taget klassen i dansk 

Vi har haft en forælder med tre børn på skolen, der er død. 

Det har været en god oplevelse, da 9. årgang havde sidste 

skoledag. Mange elever og lærere tog aktiv del i dagen. 

O 

173 5  Orientering fra formanden 

Ingen orientering 

O 

174 10 X Økonomi og udgiftsstop 

Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om budget og 

drøftelse af udmøntning af udgiftsstop. 

 

Der orienteres om den aktuelle situation om økonomien. 

Der er en forældrehenvendelse til Kommunen angående 

besparelser på et forældrebetalt område (SFO), som der forventes 

en redegørelse på. 

Budgettets opbygning gennemgås for både skole og sfo. 

 

Der bliver spurgt til, om skolen kan fungere med disse 

besparelser? 

Den nye bestyrelse finder ud af, om der skal skrives til forældre 

og/eller uddannelsesudvalget ved mødet i august 

 

O - D 

 

175 20 X Princip for digital dannelse og anvendelse af digitale medier 

Elevrådet har lavet en undersøgelse af elevernes trivsel i forhold 

til digitale medier. 

På denne baggrund har skolebestyrelsen besluttet, at udarbejde 

et princip. (se bilag) 

Princippet tilrettes med to bemærkninger om at princippet tages 

frem hvert år, og det tilstræbes regelset for årgangene. Princippet 

vedtages 

D - B 

176 30  Opfølgning på temaaften om det gode skole-hjemsamarbejde 

Skolelederen uddeler et sammenskriv af aftenens udtalelser. 

Udtalelser ønskes at medføre et nyt princip for det gode skole-

hjemsamarbejde. Det kunne ligeledes medføre en ide- katalog, 

der kunne tages med ud i klasserne. 

Det besluttes, at bestyrelsen arbejder videre med punktet. 

Punktet sættes på kommende møde, hvor stikordene omdannes 

til et katalog, og princippet for skole-hjemsamarbejdet 

genbesøges. Et bestyrelsesmedlem påtager sig opgaven at 

omskrive udsagnene til et katalog. 

D - B 
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177   Høring om tandsundhedsplan. Høringsperiode 12. juni – 30. juli 

2018 

Temaet debatteres. 

Benny lavet et udkast til høringssvar 

 

178  X Projekt om reducering på specialskole området. 

Der orienteres om økonomien til elever i særlige skoletilbud 

decentraliseres fra 1.08.2018.  

Besparelserne på 15. mil. skal findes i specialafdelinger og i 

almenskolen. Henholdsvis 5 mil på specialområdet og 10 mil i 

almenskolen 

 

 

179 10  Evt. 

 

Ingen punkter 

 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning,  

 


