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Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde Kl.19.00 – 21.00 

Forældrerepræsentanter 
 

Henrik Højer (Marie 0.A) HH 
Line Vonsek (Albert 0.A) LV Orlov 
Bo Elrum Hansen (Kamilla 8.F) BH Sygemeldt 
Juma Kruse (Evelyn 6.C, Patrick 7.C) JK Udtrådt 
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 2.B) JV 
Anita D Johansen ( Nina 5.B) AJ Udtrådt 
Mette Damsø (Sune 7.C) MD 

Medarbejder repræsentanter Morten Knudsen MOK afbud pga. lockout 
Lisbeth Mathiasen LIME 

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 
Lars Hansen LAHA 
Randi Østergaard RAOS under pkt.3 økonomi 

  

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

3 Økonomi RAOS gennemgik regnskab for 2012.  
 
Undervisningen – Regnskab 2012 
Regnskabet viser et stort overskud på 2.5 mill. Overskuddet 
anvendes til at betale underskuddet fra skoleåret 2011. Der er 
der efterfølgende er et overskud på ca. 900.000. Generelt kan 
man sige, at tallene efter en pessimistisk budgetlægning er 
”faldet ud til den gode side”: flere børn, ekstra tildelinger, 
mindre forbrug. Overskuddet indefryses, men vi har en lille 
forhåbning om, at få lov til at bruge dem pga en forespørgsel 
fra forvaltningen om, hvad vi i givet fald vil bruge pengene til. 
Vi ønsker at bruge midlerne til blivende ting på skolen. 
 
Vi har i 2012 arbejdet under stramstyring (hele kommunen). 
Vi har dækket ledige timer, orlov m.v. internt ved 
omflytninger. Tidsbegrænsede er blevet holdt i korte perioder 
for at lave plads til de 4 tilbagevendende fra orlov. Vi blev 
opfordret til stor forsigtighed med forbruget. Påpasselighed i 
økonomien fra personalets side. Vi har været gode til at spare.  
 
Undervisningen - Budget 2013 
Vi budgetterer med at kunne fastholde vores fastansatte 
lærerpersonale, selv om der kommer flere tilbage fra barsel og 
orlov.  
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Vi vælger at hæve alle fag til vejledende timetal i alle fag 
næste skoleår. 
 
SFO – Regnskab 2012 og Budget 2013 
SFO har et overskud på 600.000 kr., som stammer fra at vi har 
fået ekstra midler til børn med særlige behov og vi har flere 
børn end vi har budgetteret med. Ift udgifter er en stor post 
skubbet fra 2012 til 2013, et stort løntillæg er bortfaldet for 
alle og der har desuden været stor økonomisk påpasselighed 
hos de ansatte. 
SFO har ønsket at kunne anvende overskuddet til blandt andet 
antal Ipad/tablets til brug blandt børn og personale. Nu må vi 
se om det går igennem. 
Ekstra hænder til særlige opgaver med børn, der ikke er 
omfattet af ressourcetildeling til særlige børn og nye tiltag for 
området for at få endnu flere lokale børn i den lokale skole – 
det står også på ønskesedlen. 
 
For 2013 er der færre H børn på spættevej. 2 halve personaler 
deles mellem øst og spættevej. = en stilling mindre på 
spættevej.  
 

4 Næste skoleårs planlægning 
a) Skolen 
b) SFO 

a)  
Der bliver 3 børnehaveklasser til næste år. Der er 61 børn, der 
har søgt os. Det er vi rigtig glade for.  
Vi får desuden en ny specialklasse for 0.-1. årgang 

 
b ) Det er besluttet at flytte SFOafdelingen fra  Spættevej til 
skolen i løbet af skoleåret 2013/14. Vi er sikre på at en samling 
af SFO afdelingerne vil blive en gevinst, men vi er klare over, 
at det er en nyhed mange vil blive kede af.  
Der er skærpet ønske om lokaleoptimering i kommunen. Vi 
har plads på skolen og kunne forvente et snarligt  pålæg om at 
afvikle Spættevej. Vi vurderer at det er hensigtsmæssigt at 
have flytningen på plads inden vi skal til at arbejde målrettet 
med implementeringen af den nye folkeskolereform, der 
træder i kraft fra august 2014. 
Personalet vil i høj grad blive inddraget for at lave en god 
proces, hvor vi tager højde for alle de forhold, som vi kan se 
og kommer i tanke i løbet af forløbet.  

 5 Aftaler om rekruttering til 
skolebestyrelsen 

Der er først valg til efteråret 2014. Vi vil bruge åben skole til 
rekruttering af nye medlemmer af skolebestyrelsen. Vi kan 
ikke vente til det ordinære valg med at få nye.  

6 Møder i skolebestyrelsen fra til 
1. januar 2014 

Skolebestyrelsesmøder ligger sammen med åben skole i 
efteråret dvs den 1. onsdag i måneden 
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7 Forældrebrev fra 
skolebestyrelsen 

Ledelsen følger op på et par detaljer  og udsender brevet. 

8 Info fra ledelsen Åben skole 
Ledelsen arbejder med at konkretisere en ide om at lave åben 
skole 1. onsdag i hver måned. Her vil der blive arrangeret 
aktiviteter for børn og voksne. Forældrene vil kunne få input 
ift hvordan de kan hjælpe deres børn. Der vil blive tilbudt 
fællesspisning og det er oplagt at lægge forældremøder, 
samtaler mv. her.  

9  Næste møde 6. maj Læringsstile hvor er vi henne nu?  Udsættes pga. 

konflikten  

12. juni. Inklusion (fremrykkes derfor til maj- mødet) 

10  Evt.  

 


