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Referat 

Den 13. januar 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Britta Tønning, Kenneth Egholm, Nils 

Hagelskjær, Lars Overballe, Luca lele Rasmussen 6a, Jacob Lilliendahl Nielsen 7b Lars 

Mølgaard og Merete Milvertz  

Afbud: John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Jacqueline Elise Katrine 

Rasmussen 6c og Dorthe Svenningsen  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

306. Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

- Referat og dagsorden godkendt 

307. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Elevrådet har drøftet folkeskoleformen med Lars Mølgaard. Der laves et ekstra 

elevrådsmøde om emnet. 

- Gennemgang og drøftelse af den nye multibane. Lars Mølgaard gennemgik den 

foreliggende plan, elevrådet kommenterede planen og gav feedback til arbejdsgruppen. 

Multibanen skal stå færdig til sommer. 

308. Multibanen. (10 min) 

- Gennemgang af det foreløbige projekt. Drøftelse af delelementer. 

- Drøftelse af skolens bidrag som pt. er betaling for vedligeholdelse af den grønne del, 

strøm til projektører og videoovervågning. Skolens pedeller vil i dagligdagen være 

tilsynsførende på området, hvilket naturligvis koster tid. 

- Det er vigtigt at anlægget er under godt opsyn og derfor er videoovervågning et must. 

- Det bakkes op om projektet. 

309. Høring om folkeskolereform. (20 min) 

- Formanden og skolelederen deltog i infomødet om høringen i skolebestyrelsen. 

- Forvaltningen vil være bestyrelsen meget behjælpelig med hensyn til de områder der skal 

behandles i skolebestyrelsen inden sommerferien. Der vil fremkomme forslag til 

principper og hjælp til tekster. 

- Høringen omhandler beslutninger om lokal udmøntning til skolebestyrelsen eller til Børn 

& Unge. 

- Skolebestyrelsen har ingen indvendinger overfor materialet som helhed. Det blev drøftet 

om der i forbindelse med samarbejdet med lokale aktører er opmærksomhed på det 

sikkerhedsmæssige aspekt – feks forsikringsdækning og børneattester. 

- Skoleledelsen udarbejder høringssvar på baggrund af drøftelserne. 
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- RULLhøring. Der er også en høringsfase i forbindelse med RULLmidler til ombygninger 

og personaleforhold. Næshøjskolen er kun blevet tildelt midler i begrænset omfang pga 

skolens mange forberedelseslokaler. Skolen afgiver ikke høringssvar. 

310. Status folkeskolereform. (20 min) 

Økonomi og reformen blev drøftet og gennemgået under et. Orientering givet. Reformen 

bliver drøftet i forældrekredsen, og info efterspørges. 

311. Budget 2014 (20 min) 

- Der kan endnu ikke udarbejdes et færdigt budgetforslag. På mødet blev en fremskrivning 

af budget 13 vist. Med afsæt i dette blev mulighederne drøftet. 

- Skolen vil fortsat arbejde ud fra de tidligere prioriteringer i forhold til budgetlægningen. 

- Det endelige budgetforslag udarbejdet så hurtigt som skolen kan få prioriteringerne på 

plads. 

312. Regnskab 2013 (20 min) 

- Regnskab 2013 bliver først færdig til marts. Status pr jan 2014 fremlagt. Viser et resultat 

næsten i balance. Samlet set bliver der måske et mindre underskud. I SFOen er det ikke 

lykkes at få erstattet den bygning på Marken hvori der er råd. Pengene er reserveret og 

overføres til kommende regnskabsår. 

313. Post til formanden (5 min) 

314. Eventuelt 

- Usikkerhed om fredag den 6/6 er en skolefridag - dette skulle fremgå af kommunes 

hjemmeside, hvorimod det på skolens er en skoledag. Dette undersøges. FREDAG DEN 

6/6 ER EN ALM. SKOLEDAG. 


