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Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 20.03.18 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Rikke Lysholm 

Næste møde: d. 23.04.18 

 
Pkt Dagsorden Tid Referat og Kommentarer til punktet Afbud: Anders, 

Mads og Tine 

 

Bilag 

1 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.45 Godkendt. Se intra 

2 Nyt fra 

elevrådet 

18.50 Der er drøftet: 

- lock out – evt. implikationer for 

eleverne   

- intern kommunikation i elevrådet. 

Elevrådet vil gerne have et forum til 

kommunikation – det bliver Intraen. 

- terminsprøver. Der har været 

udfordringer omkring afleveringer af 

opgaver. Skolen arbejder med det. 

- indeordning i kantineområdet. Der er 

tvivl om, hvem der må være i kantinen i 

12-frikvarteret. 

 

3 RULL og klub 19.00 Inge gennemgår den overordnede lokaleplan 

ifm. RULL – de tre områder (indskolingen – 

mellemtrinnet – udskolingen) – altså status og 

plan for det videre arbejde. 

SB får en rundvisning. 

Drøftelse af SB’s involvering i processen – 

ledelsen sender indkaldelse ud, når 

opstartsmøde for mellemtrin er klar. 

 

 

4 Ansættelse af 

ny leder 

19.30 Oplæg til opgave og procedure ved Inge. 

Oprindeligt ønskedes en ny lederansættelse 

pr. 1/8. Denne hypotese er til overvejelse – 

analysen omkring lederprofilen er ikke på 

plads, og økonomien særligt presset i 2018. 

Når vi nærmer os tidspunktet for proceduren 

for ansættelse af en ny mellemleder, så 

involveres SB i opgaven. 

 

 

 Pause med 

spisning 

19.45   

5 Budget 20.10 Gitte fremlægger status på budgettet for 

næste år. Drøftelse af områder, hvor 

udgifterne kan reduceres. 
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Forklaring på den negative budgettering:  

- Lavere tildeling i budget (elevtal bla) 

- Lønregulering (godt -400.000 kr) 

- Fejemaskine (en brugt koster ca. 

200.000 kr) 

- IT medarbejder (ordningen fra 

borgmesterens øger vores udgift) 

Ovenstående forklarer budget-udfordringerne. 

 

Ledelsen fremlægger mulige forslag til 

ændringer i budgettet til næste SB møde, hvor 

budgettet skal godkendes. 

   

6 Lektions-

fordelingsplan 

20.40 Orientering om skolens drøftelse efter SB’ s 

drøftelse på sidste møde. 

Orientering om overvejelser på 9. årgang. Her 

går overvejelserne på om en 

klassesammenlægning kommer på tale 

 

7 Princip for 

skriftlig 

kommunikatio

n skole-hjem 

20.50 Vedtaget Se i bilag i 

mappen på 

intra 

8 Princip for 

inklusion 

20.55 Thomas fremlægger forslaget med de 

tilrettede ændringer – se bilag. 

Princippet vedtages. 

Mål og rammer for Kridthuset læses igennem 

igen. Det bør skærpes, at inklusion gælder alle 

børn. Det tages op igen på senere møde 

  

Se i bilag i 

mappen på 

intra 

9 Valg til SB 21.15 På valg er: Rikke, Tine, Lise og Thomas. 

Der nedsættes et af udvalg bestående af 

Rikke og Thomas. De har til opgave at 

synliggøre valget og opfordre til opstilling. 

 

 

Se materiale 

fra Skole og 

Forældre 

http://skole-

foraeldre.dk/s

kolebestyrelse

svalg2018 

 

10 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og 

SB’s udvalg 

21.20 • Ny lokalafdeling i Skole og Forældre. Rikke 

og Tine er valgt ind i bestyrelsen af 

lokalafdelingen. De har bla haft foretræde 

for rådmanden. 
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• Skolevideo. AP media tilbyder at udarbejde 

en skolevideo til/om skolen - se 

nedenstående link. Vi har fået et tilbud, 

som skolebestyrelsen drøfter. 

SB ønsker, at sagen tages op som en del 

af en samlet kommunikationsstrategi. Det 

bliver først aktuelt, når vi har ”rullet”. 

 

11 Evt. 21.25   

 Punkter til 

næste møde d. 

23.04.18 

 - Handleplan i forhold til 

udviklingspunkterne fra 

kvalitetssamtalen. 

- Godkendelse af budget 

- SB valget 

 

 

 

AP Media - skolevideo 

Eksempel: 

https://www.youtube.com/watch?v=lBHPHNmBzYY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1r5i8jXN1U&feature=youtu.be 
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