
Referat af skolebestyrelsesmøde 

Den 22. januar 2013 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: Dorthe Borgkvist, John Hahn Pedersen, Britta Tønning, Finn Hviid, Michael 

Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Lars Mølgaard, Irene Møller Blume, Dorthe Svenningsen, 

Kenneth Egholm, Nils Hagelskjær. 

Afbud: Lars Overballe og elevråd 

Ad 210. Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

- Referatet blev godkendt.  

Ad 211. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Ingen elever til stede. 

Ad 212. Budget 2013. (15 min) 

- Der orienteres om skolens samlede økonomi og kompleksiteten. Næste står vi, 

ligesom som i dette år overfor besparelser og et stramt budget. Der lægges op til en 

debat af bestyrelsens prioriteringer ift. besparelser.  

- Der bakkes op om sidste års bestyrelsesprioriteringer til ledelsen. Prioriteterne var 

følgende: 

o Rammebesparelser. Vedligeholdelse nedprioriteres mest muligt. 

o Klassesammenlægninger.  Det kan være nødvendigt at vi skal gøre det på 

andre tider end hen over sommerferien. 

o Timefordelingsplanen. Timeniveauet er allerede tæt på minimumstimetallet. 

o Enkelt integrerede lektioner til særlige elever. 

o Andre områder. Alle områder vurderes og prioriteres hårdt. 

o Vikardækning. Der aflyses timer – eleverne gives opgaver og lektier til 

selvstændigt arbejde. 



213. Skoleårets planlægning. (10 min) 

- Foreløbig tidsplan. 

Der er lederdag hvor ledelsen får skabt overblik over skoleårets planlægning 2013-14. 

Ledelsen orienterer om at der kan komme strejke i foråret. 

Regnskabsoverblik og budget skal være på plads inden påsken. Da den kommunale 

planlægningsproces starter 4. april.  

Fagfordeling og timefordelingen skal laves april/maj.  

 Den nye skolereform forventes først kommer i spil i 2014. 

 Antallet af nye elever i 0. Kl. 2013/14 ser fint ud.  

Samarbejdet med børnehaverne er i fokus på Område niveau.   

 I år har vi for første gang haft digital indskrivning. Dette har fungeret godt. 

  

 

214. Info SFO leder. (5 min) 

Merete Milvertz starter på skolen 1.2 2013. Ledelsen glæder sig til at byde hende 

velkommen.  

Bestyrelsen giver en buket til Merete ved opstarten.  

Merete inviteres med på kommende bestyrelsesmøde. På dette møde afsættes der til en 

præsentation og spørgsmål. 

 

215. Kommende årsberetningsmøde. (15 min) 

Årsberetningsmødet skal afholde inden længe.  

Mulige emner til beretningen debatteres. Forslag til emner laves af Michael og 

rundsendes så alle medlemmer kan byde ind på den skriftlige del af opgaven.  

- Tidspunkt: Fastsættes på næste møde.  

216. Info punkter. (15 min) 

- Næshøjskolens forældresamarbejde. 

Oplæg omkring forældresamarbejdet fra ledelsen i forsøg på at for styrke forståelsen af, 

hvad det differentierede forældresamarbejdet betyder/er i en inkluderende skole. Dette 

tydeliggør også en anden problematik: tidsforbruget – som kan opleves at visse 

forældre som en forringelse af den almindelige service. Denne uensartethed vil ikke 

helt undgås, da lærernes kræfter kommer til at afspejle opgaven – nemlig at skolen 

arbejder differentieret og inkluderende. 

217. Plan for det kommende års arbejde i skolebestyrelse. (60 min) 

Fortsættelse af drøftelsen fra forrige møde, hvor vores fælles punkt for den kommende 

diskussion var: Kommunikation? 



 

 

Kommunikation af lektier: 

Der gives fra forældre side udtryk for, at det ville være godt at lektier generelt lægges på 

intra. Dette for at forældre lettere kan følge op. Særligt i indskolingen. 

Der er dog et råderum, hvori lærerne kan vælge forskellig stil. 

Det kan ses som en fordel for de elever, som fagligt er i bunden af normalområdet, da 

forældre lettere kan understøtte lektie læsning og dermed det faglige.  

Lektier på intra vil få flere forældre på intra 

 

Kommunikation af ”tillid” omkring skolen, så forældre kan stole på at de kontaktes, 

hvis ens barn ikke er med fagligt eller socialt. 

 

Rubriceret det vi vil kommunikere. 

 

Forældresamarbejde og kommunikation. Hvor og hvad vil vi kommunikere? 

Hvordan  får vi kommunikeret hverdagssituationerne /driften? 

 

 

218. Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Orientering fra ledelsen af Lars Mølgaard 

o Ventilation på F-under er ved at blive lavet.  

o Uge 5. – ”det gode sprog” 

o Vores ”Kobbertyvene” er blevet dømt for deres kriminalitet.  

o MUS, team- og læsekonferencer samtaler er ved at blive afviklet. 

o Nytåret er gået godt. Der har kun været lidt hærværk. 

o SFO glæder sig til den nye leder, der er gang i teaterprojekt. Det vises i Galten 

bio. Skolereformen overvejes af personalet.. Der arbejdes med de gensidige 

forældre forventninger. At forældrerådet skal diskutere konflikt håndtering 

219. Post til formanden (5 min) 

  Der er ingen post 

220. Eventuelt (5 min) 

Der orienteres om et kursus – viden og erfaringsseminar d 6/4 13 

Ref Dorthe Svenningsen 


