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Referat af skolebestyrelsesmøde  
16. marts 2021 

19:00 – 20:30 på TEAMS 
 

Deltagere: Anne, Bill, Iben, Kirstine, Karoline, Linda, Lene A, Lene T, Signe, Søren, Thomas, Torben 
Afbud: Gülay, Morten, Connie 

 
 

1. 19:00 Velkomst til ny forælder Søren – præsentationsrunde – 10 min 
 
2. 19:10 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 
Godkendt 
3. 19:15 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min  
FORSLAG fra Torben  

- Ved sidste møde besluttede vi at bruge §16b og d til at give eleverne kortere skoledage. 
- Forslag: Efter vores møde har jeg tænkt over 4. årgang, der skal have en ugedag til 15, hvis vi kun om-

lægger 1,5 time. Jeg vil foreslå, at vi på 4. årgang omlægger det maksimale 2 klokketimer (frem for 1,5 
timer/2 lektioner). På den måde kan 4. årgang få fri klokken 14:05 hver dag (frem for at have en uge-
dag til 15). Det vil gøre stigning i timetal fra 3. klasse til 5. klasse mere gradvis. Hvad siger I til det?   

Svarrunde: 
- Alle i bestyrelsen bakker op om forslaget. Dvs. 4. årgang tilrettelægges så de får fri 14:05 hver dag. 

 
Ledelsen:  

- Aftenmøde 10/3 med personalet. Tegn på god undervisning. Hvad siger forskningen - hvordan gør vi.   
 

Indskoling:  
- Sammen med lærere og pæd har vi sat fokus på Kendetegn for det gode samarbejde med SFO og UV  
- SFO kører klassevis pga corona. Men på 2. og 3. årgang har vi samlet årgangen.  
- I indskolingen kører vi med faste skemaer med få lærer i de enkelte klasser – projektorienterede for-

løb, trivsel og almindelige faglige timer.  
 
Udskoling:  

- Skønt at få eleverne tilbage       
- 9. årgang er her hver anden uge alle dage – 5.-8. årgang må komme til udeundervisning en ugedag. 
- 9. klasse laver Terminsprøver – på 8. årgangs blev det aftalt af droppe terminsprøverne pt.   
- Vi har tilpasset skemaerne her i uge 11 og 12, så klasselærerne har flere timer i egen klasse og kan 

arbejde med trivsel og fællesskab. De kan komme på ture el. med deres klasselærere hele udedagen – 
frem for at skulle skifte lærere mange gange.  

- Trivselsgrupper forsætter  
- A30 – en gruppe elever fra 5-9. årgang kommer på skolen hver dag, fordi der har et særligt behov for 

dette.  
 
Lærerne:  

- Udedagene – fokus på trivsel  
- Lærerne er omstillingsparate men det kan mærkes, at man har brug for at komme tilbage  
- Tæt kontakt – samarbejdet med forældrene og lærerne – bruger meget tid på det efter endt undervis-

ning.  
- Oplever tæt samarbejde  

 
Pædagogerne  

- Det har gjort det nemmere at lave gode børneaktiviteter, at 2-3 årgang nu være sammen som årgang 
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- Nye pædagoger. Pernille er stoppet og Bjarke er begyndt.  
 
Elev – Kirstine  

- Gerne tænke kreavtivt ift. sidste skoledag – kan vi lave skuespil bare for én årgang – eller finde andre 
kreative nye måde at afholde sidste skoledag? 

- Ønske en prom der er mere normalt – 9. klasse holdt virtuel prom – men vi har stort ønske om en alm. 
promfest også (hvis myndighederne tillader sociale arrangementer og skolefest i maj/juni) 

 
Forældre:  

- ingen 
 

 
 
4. 19:30 Regnskab 2020 og budget 2021 – 40 min 

 Bilag sendt ud – Adm. leder Johan er med som gæst  

 
 
Regnskab uv 2020 
Resultat for 2020 er -1,33 mio. Vi havde forventet et resultat på -1,5 mio. Det akkumulerede overskud er der-
med gået fra 2,7 mio til 1,4 mio. (Skolen har i 2018 i 2019 fået 2 x 1,3 i præmie fra UVM, hvilket har givet et 
akkumuleret overskud) 
 

• Vi har købt for 200.000 nye projektorer til alle lokaler med gamle projektorer. 
• Corona har betydet mindre salg i kantinen. 
• Personaleløn til lærere, der er stoppet, fylder på lønsiden. Vi har dog fået mere refusion end forventet.   
• Undervisning drift 882.000 ligger højt. Det er derfor vi ved lærermødet i januar 2021 arbejdede med 

at begrænse indkøb af engangsbøger – der købes og smides ud hvert år, når eleverne har udfyldt dem. 
Nu har eleverne   

• I 2021 får skolerne ikke længere statsmidler til uddannelse i linjefag / KOPRA.  
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• Betaling til spc.klasser landede på 2,9 mio. 
 

 
Budget uv 2021  
Vi budgetterer med et årsresultat på -660.000. Dvs. det akkumulerede overskud vil dermed falde til 700.000. 
Vi forventer 4 elever mere i spc.klasse fra august (4 x 147.000 på et helt år) – svarende til 3.37 mio. i 2021. 
 

• Vi sparer godt 50.000 på ledelse og adm. 
• Skolefrokostordningen er måske lidt optimistisk sat.  Da corona bevirker mindre salg i kantinen.  
• Løn – vi har plads til at være samme antal ansatte som pt. Hvis vi får to 9. klasser, så skal vi ud og an-

sætte 1,47 lærer.  
• Lille overforbrug på driften - det er vi opmærksomme på, men vi har et akkumuleret overskud.  
• UV-drift skal ned på 750.000 – færre engangsbøger, der smides ud efter 1 år. Brug Chromebooks.  
• Elevaktiviteter der er sat penge af til ture og lejr.  
• Vi antager at vi ikke falder i antal klasser. 
• De 300.000 er det reelle driftsunderskud til løn og spc.klasser. De 360.000 er engangsudgifter i 2021 

til ombygninger.  
 
Budgettet er godkendt.  
 
Vi drøftede den politisk besluttede praksis, hvor skolerne selv skal betale for specialklasseelever fra eget di-
strikt. Byrådet har tilført 18 mio. krone, men der forsat et samlet overforbrug på de 46 skoler svarende til ca. 
20 mio.  
 

 
 
Regnskab sfo 2020 
Resultat for 2020 er +154.000 Det akkumulerede overskud er dermed gået fra 121 til 276.000 

• Vi kom lige over de tilladte 5% akkumuleret overskud. Dvs vi kan afsætte midler til flere børneaktivi-
teter fx en ny mooncar mm i 2021.  

• I 2019 betalte vi for indretning af udeområder ved indflytning af sfo 
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• Refusion for vikarudgifter har vi fået en penge til pga. corona, men har også haft udgifter til ekstra vi-
karer under corona.  

 
 
Budget sfo 2021 
Vi budgetterer med et årsresultat på +40.000. Dvs. det akkumulerede overskud vil dermed falde til 230.000. 
Der plads til engangsudgifter dvs. indkøb. Vi skal altid være obs på ikke at bruge for meget vikarer.  
Børnetal (pladsudnyttelse og h-midler) vil kunne påvirke resultatet.  
 
Vi regner med samme børnetal dvs. ca. 146 børn. Corona har betydet lidt færre børn i 2.-3 årgang, men til gen-
gæld får vi flere nye børn til sommer.  
 
Budgettet er godkendt.  
 
 
5. 20:10 Status på nødundervisningen – 10 min 
I indskolingen kører vi med faste skemaer med få lærer i de enkelte klasser – projektorienterede forløb, trivsel 
og almindelige faglige timer. 
 
9. årgang er her hver anden uge alle dage – 5.-8. årgang må komme til udeundervisning en ugedag. 
 
Coronatest: 
Man opfordrer alle der kommer til at blive testet 2 gange om ugen.  
Man skal ikke fremvise dokumentation for test. Det er kun en opfordring.  
B&U arbejder på en ordning med podning på skolen (den skånsomme version af næsepodning), hvor 9. klasse 
samt udskolingselever, der kommer dagligt. Det kræver samtykke fra forældre for de 12-14-årige.  – der er 
noget jura der mangler. TM skriver ud.  
 
Der er det forskudte pauser i det nye skema. Obs på dette ift. dagens struktur.  
Opmærksomhed omkring flere fag repræsenteret som i det forrige skema.  
 
Vi har tilpasset skemaerne her i uge 11 og 12, så klasselærerne har flere timer i egen klasse og kan arbejde 
med trivsel og fællesskab. De kan komme på ture el. med deres klasselærere hele udedagen – frem for at 
skulle skifte lærere mange gange.  
 
 
 
6. 20:20 Dato for lørdagsmøde (resultat af doodleafstemningen) – 5 min 
 Lørdagsmødet bliver 12/6    
 
7. 20:25 Eventuelt – 5 min 

- Børnehaveklassen 21-22. Det ser ud til 2X24 elever.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


