
Skolebestyrelsens referat 2016 

 

Referat fra Bestyrelsesmødet den 15. marts 2016 
  

Referent: Birgitte 

  

Tilstede: 
Carina, Lene A, Brian, Jeanette, Helle, Hevi, Connie, Jesper, Møller, Birgitte, Marianne og 
Torben , Aksel og Sima 

  

Fraværende: 
Lene L, Thomas S 

1. 18.30 Godkendelse af referat 
Referat godkendt 
  

2. 18.35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 10 min 
Helle skal (7 uger) på praktikvejlederkursus, vikar for perioden er ved at være på 
plads 
Eloïse er langtidssygemeldt. Vikar er ansat. 
Fredag inden påske afholdes Rynkeby-løb kl. 12-14. Indsamling af penge til 
kræftramte børn. 
Der arbejdes med ”støj” pædagogisk og indretningsmæssigt i SFO 
Michelle er ansat i Pernilles barselsvikariat pr.1/5 2016 
Lærermøde 14/3 omhandlede inklusionsopgaven 
Eleverne vil arrangere byfest i samarbejde med helhedsplanen 
Lene og Carina var på et spændende kursus i udarbejdelse af principper for 
skolebestyrelsen – fremlægger ved lejlighed erfaringer fra kurset. Evt. 13/4. 
  

3. 19.00 Køreplan og procedure for valget 
(Bilag udsendt) 
Valg til skolebestyrelsen skal afvikles inden sommerferien. 4 medlemmer er på 
valg. 
Jeanet genopstiller ikke, Thomas S og Thomas Sk genopstiller ikke. Helle 
genopstiller. 



Vi skal bruge mindst 3 nye kandidater. Carina overgår til en 4 års periode 2014-
2018, således at bestyrelsen har fem blivende forældre, mens fire er på valg. 
- Procedure for valget blev gennemgået. I forhold til det fremlagte blev flg. 
ændret.: 
- Der afholdes valg hvert andet år. Man vælges for en periode på 4 år. 
- Der kan stemmes på én kandidat fra kandidatlisten. Det skrives ind i proceduren 
navnene på de fem fortsættere i bestyrelsen (Brian, Carina, Connie, Hevi, Lene) 
samt navnene på de fire på valg samt om de genopstiller eller ej: Helle 
(genopstiller), Jeanette (genopstiller ikke), Thomas Sk (genopstiller ikke) Thomas 
S.T (genopstiller ikke) 
- TM undersøge, hvorvidt nye 0.klassesforældre er opstillings- og 
stemmeberettigede. 

4. 19.10 Principper for klassesammenlægninger 
(bilag udsendt) 
Principper for klassesammenlægning blev gennemgået og vedtaget. 

5. 19.30 Sampasning SFO 
Blev behandlet ved sidste møde – nu til endelig vedtagelse 
(bilag udsendt) 
Princip for sampasning blev fremlagt og endeligt vedtaget. 

6. 19.40 Budget 2016 - herunder klassesammenlægningen 
(Budget udsendes som bilag)  

SFO-regnskab 2015 blev gennemgået 
Skole-regnskab 2015 blev gennemgået 
  

Budget 2016 indebærer, at der skal lægges klasser sammen på 0. årgang, da der 
kun er elever nok til to 1. klasser efter sommerferien. Budget 2016 for hhv. skole 
og SFO blev gennemgået og godkendt. 

7. 20.10 Rammer for den understøttende undervisning 
Hvordan bruger vi den understøttende undervisning? 
Ønsker vi at omlægge dele af uuv. til tovoksen på udvalgte årgange? 

Møller fremlagde muligheder og retningslinjer for en tovoksen ordning. 
Skolebestyrelsen skal høres i forbindelse med en evt. omlægning, men den kan 
ikke beslutte. 
Fordele og ulemper ved ordningen blev diskuteret. 
TM udarbejder et forslag til, hvordan en ordning kan se ud for indskolingen for 
Bakkegårdsskolen – forslaget fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde. 

8. 20.50 Eventuelt 

TM orienterede om planlagte besparelser og mulighed for at afgive et høringssvar 
TM samskriver den indkommende argumentation til et høringssvar. 

To punkter udsættes til næste møde: 
Diskussion omkring hvordan den understøttende undervisning gennemføres på 
(Lene) 
Bakkegårdsskolen Børnearrangementer (Carina) 


