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Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2017 

 

Tilstede: Lene A, Marianne, Kasper, Anders, Morten, Brian, Henrik, Jesper, Helle, Birgitte, Hevi, 

Torben og Lene, Karina (kommer kl 19) 

 

Afbud fra: Conny, Sima og Houda 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Nyt fra  

Ledelsen: 

 Ansat ny lærer: Line Vinter Møller, kommer fra Præstemarkskolen, engelsk og dansk 

som linjefag. Line starter den 1. maj. 

 Forældretilfredshedsundersøgelse er på vej ud til forældrene. ”Hvor tilfreds er du med 

skolens beslutning om at omlægge understøttende undervisning til en kortere skoledag” 

og et spørgsmål om skolens evne til at gøre dit barn trygt og glad fra en liste, er valgt 

som lokale spørgsmål. 

 Skolen får ekstern audit den 15/3, hvor vores rutiner omkring arbejdsmiljø tjekkes.   

 Nye toiletter til udskolingen. Vores høringssvar er blevet hørt og vi får penge til at reno-

vere toiletterne i udskolingen. 10 toiletter er bevilget. Vi får dækket 50 % af udgiften. En 

skoleudgift på kr. 350.000, som kan tages af budget 2017 eller 2018. 

 Husk møde om værdigrundlag sammen med personalet den 23.3 fra kl 17-20. 

 AA+ møde. Marianne har været til møde ang energibesparing. Der er særligt lavet be-

regninger på belysning, hvor vi energimæssigt kan spare noget. Udgiften afholdes af 

skolen, pengene kan lånes af kommunen over 25 år. Indskolingsvinduerne mod hallen er 

også et energibesparende punkt. Genopretningspulje (=gratis). Aggregatet til ny venti-

lation i indskolingen bliver også afholdt af bygningsafd. 

Nyt fra SFO: 

 Ny PA-studerende startet på Bjørnshøj. Iben Staggaard. Frem til januar 2018. 

 SFO-forældrerådet er enige i princippet for budgetanvendelse i SFO og undervisning. 

 SFO-forældrerådet vil gerne inddrages i værdidebatten (værdigrundlag) sammen med 

skolebestyrelsen ved fællesmødet i april.  
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3. Budget 2017 for skole og SFO (se bilag) 

Regnskab 2016: 

SFO ender med et overskud på 565.828 i 2016. Det samlede akkumulerede overskud er dermed 

788.276. Det er godt, at der er et overskud, da der kommer en del udgifter til indretning og ude-

arealer, når de to SFO afdelinger skal flytte. Overskud skal bruges til inventar mm, når RULL 

står færdigt om 1,5 år.  

 

Skolen gik ind i 2016 med et overskud på 1,95 million. Derfor havde skolen budgetteret med et 

underskud på 400.000 kr. i 2016. Skolen ender med et underskud på 608.426 kr. i 2016. Det 

samlede akkumulerede overskud er dermed på 1.342.538 kr.  

Skolen har i 2016 brugt mere end forventet til lønninger grundet langtidssygemeldinger, eneun-

dervisning og ekstraansættelser i forhold til inklusion. Kantinen har været dyrere end forventet. 

Dobbeltløn i forbindelse med den tidligere kantineleders sygemelding, økologi, ”forandringer”. 

 

Budget 2017: 

SFO: 

Pladsudnyttelse (-246.064,-) skyldes, at 4. klasserne overgår til klub fra august 17. 

Midlertidige stillinger falder bort til sommer, når 4. klasserne forsvinder. Færre personaler, dog 

+ 2 studerende. 

I budgettet bruges 200.000 kr. af det akkumulerede overskud i 2017. Det akkumulerede over-

skud skulle således gerne lande på cirka en halv million ved udgangen af 2017. Vi forventer i 

2018 ved indflytning i de nye lokaler at skulle bruge en del midler til inventar og udearealer. 

Budgettet for SFO 2017 blev vedtaget. 

 

 

Skole: 

Investering i nyt skolekøkken koster 250.000 kr. (det er fra 1968) – bruger af vores overskud. 

Specialklasseudgiften ser ud til at stige (men er en udgift der kan svinge alt efter til- og fraflyt-

ninger i distriktet). 

Garantipulje gives til skolen, når klasserne ikke er rentable (for små klassekvotienter i forhold 

til udgiften). 

I budgettet bruges 400.000 kr. af det akkumulerede overskud i 2017. Det akkumulerede over-

skud skulle således gerne lande på cirka 900.000 ved udgangen af 2017. Vi forventer i 2018 ved 

indflytning i de nye lokaler ved RULL-byggeriet at skulle bruge en del midler til inventar og 

udearealer. 

Budgettet for undervisning 2017 blev vedtaget. 

 

4. Holddeling 

Udkast til princip for holddeling var på forhånd sendt ud. Målet er for det første at skabe tættere 

sociale bånd mellem eleverne på årgangen og dernæst selvfølgelig også at understøtte den diffe-

rentierede faglige undervisning. 

”Fast ugentlig” slettes. 

Der kan ikke differentieres i køn – sprogligt skal princippet finkæmmes. 

 

5. Elevtrivselsmåling 

Målingen er foretaget i uge 4-6. Svarprocenten er 86%. 

0.-3. klasse har svaret på 35 spørgsmål. 4.-9. klasse har svaret på 64 spørgsmål. 

Resultatet må først offentliggøres senere på foråret, når Børn og Unge giver grønt lys.  



 

Lene og Birgitte gennemgik nogle overordnede tendenser i indskolingen og udskolingen. 

På skolen vil vi arbejde videre med resultaterne i klasseteamet og på årgangen. Hvert team laver 

en handleplan, som drøftes med ledelsen. 

 

6. Brev til kommunen om forældrebetaling i SFO 

Punktet udskydes til et senere møde. 

 

7. Orientering om elev 

Punktet udskydes til et senere møde. 

 

8. Eventuelt 

Den 1. april holder Skole & Samfund et videns- og inspirationsseminar om temaet: ”Når skole-

bestyrelsen tager ansvar”.  

 

 


