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Referat 

Den 2. april 2013 (mødet udsat fra 21. marts 2012) 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: Finn Hviid, Michael Ammitzbøll, Kenneth Egholm, Ole Bo Sørensen, Lars 

Mølgaard, Merete Milvertz, Dorthe Svenningsen og Flemming Høeg Andersen 

Afbud: John Hahn Pedersen, Britta Tønning, Dorthe Borgkvist, Lars Overballe, Nils 

Hagelskjær og elevrådet 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

 

Ad 233  Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

Referatet og dagsorden godkendt. 

 

Ad 234  Orientering fra elevrådet. (10 min) 

Afbud fra eleverådet 

 

Ad 235  Regnskab 2012. (40 min) 

- Status 

 

Regnskabet gennemgås. Der er sket forskydninger mellem kontoer, bl.a. er den 

centrale IT-udgift flyttet til administrationskontoen. Der er ikke overførsel mellem 

årene, så resterende midler blev brugt til tilbageholdte ønsker. SFO’s regnskab ender 

ligeledes i nul. Det samlede regnskab ender tæt på  nul. Skolebestyrelsen godkender 

regnskabet. 

  

Ad 236  Budget 2013. (40 min) 

- Status 

 

Budgettet gennemgås. Budget 2013 bliver presset. Dette resulterer i nødvendige 

besparelser og prioriteringer. Udgiften til elever i specialklasser er stigende. Skolens 

sidste specialklasse bliver nedlagt sommeren 2013. Drift og vedligehold har også givet 

sin del af besparelsen.  
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Der er opbakning fra bestyrelsen til budgettet 

 

Ad 237 Skoleårets planlægning. (20 min) 

- Timefordelingsplan. 

Af hensyn til økonomien reduceres timetallet i timefordelingsplanen. Bestyrelsen 

bakker op om de forslag og nødvendige prioriteringer ledelsens har fremlagt. 

Vi arbejder på muligheden for at både humanistisk- og naturfagligblok afgiver tid til 

at etablere et læsebånd. 

- Proces. 

Så snart lærerne er tilbage, skal vi i gang med planlægning. De kommunale planer 

bliver forskudt, og derfor bliver forløbet op mod sommer (pga lock-out’en), et noget 

komprimeret og presset forløb.  

- Planlægning SFO. 

SFO er gang i udregning af pædagogernes årsnormering. SFO lederen har været 

gennem samtaler med alle personaler, og der er ved at vise sig et billede at 

udviklingspunkter og arbejdsområder. SFO vil gerne styrke deltagelsen i 

undervisningen, og ser en spændende udfordringen i skolereformen. 

   

Ad 238  Information om evt. kommende lockout. (15 min) 

- Information fra møde d. 14 marts. 

Punktet er forpasset da der er lockout. Skolen har fulgt regler og centrale 

retningslinier. 

 

Ad 239 Infopunkt: Forventninger Del 2. (15 min) 

- Tilbagemeldinger på oplæg fra bestyrelsen. 

Udsat 

 

Ad 240  Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Orientering fra ledelsen af Lars Mølgård 

 Afslutning af MUS 

Ansøgning om deltagelse forløb om - undervisning i modersmålsundervisning. 
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Ad 241 Post til formanden (5 min) 

 Der er ikke kommet post ud over det ventede fra bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Ad 242 Eventuelt (5 min) 

- Kort gennemgang af indkomne punkter. Information om ønskede punkter ved 

mødestart. Tid afsættes efter mængden af punkter. 

Der er intet til punktet.  


