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skolebestyrelsesmøde 
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Næste møde: D. 23.04.19  

 
Pkt Dagsorden Tid Referat: Afbud: 

Elevrådet, 

Marie, 

1 Underskrift af 

referat og 

godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Referat godkendt 

Dagsorden godkendt 

 

2 Nyt fra elevråd 18.50 Afbud fra elevrådet.  

Udskolingen konstituerer sig med nyt 

formandskab inden påske. 

Flere elever deltog i klima-demonstrationen 

fredag den 15.03. 

Indskolingen har haft møde, bla om toiletterne 

– rengøringsplan er iværksat.  

Mellemtrinnet starter elevråd medio maj 

 

3 AULA 19.10 Drøftelse af hvordan vi skal arbejde med Aula i 

SB – opfølgning fra Heldagsmødet. 

 

Hvordan kommunikerer vi i AULA til 

forældrene?  

Kan platformen være anledning til en mere 

ensartet måde at kommunikere på i teamene, 

så det bliver nemmere at navigere i som 

forældre – og derfor nemmere at følge med og 

bakke op? 

 

Der nedsættes et forældreudvalg, der 

udarbejder et forslag hertil – i forhold til 

skole/hjem samarbejdet: Rikke, Camilla og 

Mads. 

 

 Pause med 

spisning 

19.30   

4 Regnskab 2018 

og budget 2019 
19.50 Oplæg fra Inge om ledelsens bud på budget og 

konsekvenser af forskellige tiltag. Som det 

fremgår er underskuddet fortsat for højt i 

budgettet (bilaget), og der skal optimeres 

yderligere: 

 

Skole – delen: 

Emner: 

- Undervisningsmidler 

- Lejrskoler (løntungt)  

Bilag på intra 
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- Klassesammenlægninger (kommende 

1. årgang og kommende 6. årgang er 

en mulighed. Ledelsen anbefaler 

kommende 6. årgang) 

- Stillinger (herunder naturlig afgang) 

- ABA 

- Haver til maver 

Se bilag – Budget. 

 

SFO – delen: 

Emner: 

- Personaleoptimering  

 

Se bilag. 

 

Drøftelse af prioriteringer. Ledelsens får grønt 

lys af skolebestyrelsen til at gå videre med 

budget og prioriteringer ud fra drøftelsen. 

Godkendelse af budgettet udsættes til næste 

møde. 

Delemner vedtages: 

- Klassesammenlægning – 6. årg. 

- Lejrskoler: Lejrskoler i indskoling og på  

mellemtrin lukkes ned ind til videre. Vi 

fastholder Winnenden. Udskoling laver 

rammer for afspadsering, så det vil 

foregå i uger med omlagte skemaer. 

 

Bestyrelsen er kede af, at det er nødvendigt at 

spare på lejrskoler. Personalet opfordres til at  

tænke lejrskoler yderligere ind i Åben Skole.  

Forældreråd skal opfordres til/støttes i at lave 

overnatninger med børnene – lærere/pæd. vil 

have mulighed for at deltage fredag  

 

5 APV 20.45 Præsentation af handleplan for lærerne og 

status på arbejdet. 

Bilaget er udarbejdet af lærer-AMR og 

skoleleder. 

 

Overordnede emner: 

- Stabil drift 

- Opprioritering af koordinatorrollen  

Bilag på intra 
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- Høj professionel kapital 

- Praksisnær ledelse 

- Løbende opfølgning hver tredje måned 

- miniAPV 

 

TR (Torben) fremlægger handleplanen. Der er 

stor tiltro til at handleplanen får sin virkning. 

Personalet ønsker ikke ekstern hjælp – de 

tænker, at vi er på rette vej. 

 

TR (Thomas) har tiltro til, at SFO – 

handleplanen (der er under udarbejdelse og 

fremlægges næste gang) får sin virkning. Der 

er et godt samarbejde i gang mellem ledelse i 

SFO, Inge, TR og AMR. Der er allerede sat 

tydelige spor omkring dialog, mødestruktur, 

ledelse af møder m.v. Stemning er ændret 

markant. Personalet ønsker ikke ekstern 

hjælp. Egne indsatser/tiltag virker 

 

6 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.05 • Skadedyr 

• Multihal fase 2 

• SOF Aarhus 

 

PUNKTET UDSKYDES til næste møde 

 

7 Evt. 21.25   

8 Punkter til næste 

møde(r) 

 - Budget. Endelig godkendelse 

- AULA 

- Karakterfrihed (oplæg v. Camilla) – maj 

mødet. 

- APV (handleplan – SFO, TAP) 

- SFO - forældreråd 

 


