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 Referat  

Den 24. marts 2015 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, John Hahn Pedersen, Gitte Damgaard, Birgitte Schrøder, Dorthe 

Borgkvist, Martin Lyngby Hansen, Lars Mølgaard, Lise Lundgaard Jensen, Claus B. Sørensen, Finn 

Hviid, Nils Hagelskjær, Elli Riddersholm, Luca lele Rasmussen 7b og Tania Argot 9a 

Afbud: Merete Milvertz  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

69. Godkendelse af referat og dagsorden. 

Formål: Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat. 

Fremgangsmåde: Underskrift af fremsendte referat og mulighed for fremlæggelse af punkter til 

punktet eventuelt. 

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden og referat godkendt - ordstyrer John 

Velkomst til Lise som ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen 

70. Orientering fra elevrådet. 

Formål: Orientering af arbejdet i elevrådet. 

Fremgangsmåde: Indlæg fra elevrådsrepræsentanter. 

Tid: 10 minutter. 

Elevrådet har drøftet indeklima. Drøftet muligheden for at låne en lille CO2 måler der kan indikere 

om udluftning er nødvendig. 

Elevrådet har hørt fra ungebyrådet at det er muligt at låne målere. Elevrådet arbejder videre med 

ideen. Der opleves ofte tung luft i klasserne. 

Klassesammenlægninger drøftet i elevrådet. Elevrådet anbefaler at klasserne altid blandes. 

71. Skoleårets planlægning. 

Formål: Information!  

Information om skoleårets planlægning herunder teamfordelingsplanen. 

Tid: 20 minutter. 

Orientering om stadet i planlægningen. På personalesiden kan det fastansatte personale fastholdes, 

hvilket er positivt da sejlcenteret Dakbjerg ikke længere skal høre under Næshøjskolen. 
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Timefordelingsplanen tager afsæt i de vejledende timetal som i indeværende år. Der er ikke mere 

spillerum i forhold til tilpasning af timetallet da klassernes samlede skoletid er fastsat i 

folkeskoleloven. 

På skolen arbejdes der med justering af dagsrytmen således at der bliver plads til bånd, at skoletiden 

starter lidt før så der bliver længere SFOtid om eftermiddagen, at dagen bygges op af moduler og at 

lektietiden tænkes ind i hverdagen fra skoleårets start - selvom valget endnu ikke er udskrevet. Skulle 

valget så ikke være gennemført før skoleårets start må der laves en manuel tilretning frem til 

folketingsvalget. 

Skolen overvejer at opdele skolen i 3 afdelinger. Dette skal gøres for at styrke den specialfaglige 

viden hos de lærere der er tilknyttet de enkelte afdelinger. Tilpasningen vil i givet fald ske gradvist. 

Skoleåret planlægges med 3 små børnehaveklasser på i alt 57 elever. Kommende 9. årgang vil næste 

år bestå af godt 50 elever, skoleledelsen vælger derfor at sætte en sammenlægningsproces i gang. 

 

 

72. Økonomi. Regnskab 2014 og budget 2015 

Formål: Informations og beslutningspunkt omkring økonomi. 

Fremgangsmåde:  

Fremlæggelse af regnskab 2014 og budget 2015 af Elli Riddersholm. 

Tid: 30 minutter. 

Bilag med regnskabstallene for 2014 for skole og SFO udleveret og gennemgået.  

Regnskabet udviser et akkumuleret overskud på skoledelen på 239.021 kr ud af et budget på 

37.389.166 kr. svarende til et overskud på 0,6 % 

SFO udviser et akkumuleret overskud på 76.521 kr ud af et budget på 9.403.708 kr svarende til et 

overskud på 0,07 %  

Regnskaberne godkendt 

Det nye budget er opstillet i ny model. I budgettet er der prioriteret midler til renovering, møbler mv 

i modsætning til tidligere år. Budgettet er snævert men fornuftigt. SFObudgettet har forudsat en 

nedgang i børnetallet pga konsekvenserne af folkeskolereformens længere skoledag. Der arbejdes 

dog på at denne udvikling knækkes. 

Budget 2015 for skole og SFO godkendt 

 

73. Principper. 

Formål: Udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende principper. 

Fremgangsmåde: Oplæg af sidst udarbejdede princip  

Drøftelse og kommentarer til fremlæggelsen. Efterfølgende beslutning om det næste princip der skal 

udarbejdes og hvilke bestyrelsesmedlemmer der varetager opgaven. 
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Tid: 45 minutter 

Forslag til nyt princip udsendt inden mødet. 

Princippet drøftet og enkelte til rettelser drøftes og princippet godkendt. Revideret princip medsendt 

referatet. 

Næste princip: ordensreglerne 

Næste gruppe: Finn, Birgitte - ledelsen inddrages adhoc 

74. Orientering fra ledelsen. 

Formål: Information til bestyrelsen fra ledelsen. 

Fremgangsmåde: Information fra Lars Mølgaard. 

Tid: 15 minutter 

Der er opmærksomhed på at der er rusmidler i Harlev (Hash). Vi er opmærksomme på nye sociale 

medier som kan og bliver brugt til elevchikane (Askme, wisper ..). Ledelsen arbejder på at på tilføjet 

de manglende elementer på skolens hjemmeside som drøftet på sidste møde. Der arbejdes med 

samarbejdsaftale vedr de administrative fællesskaber med dagtilbuddet i Harlev, samarbejdet starter 

1/6. Til skoleårets planlægning benyttes et nyt IT-system TRIO-web. Skolen har elever med i 

kommende PISA-måling. Ministeriet har udtrukket elever fra årgang 99. 

75. Post til formanden. 

Formål: Information om indkomne emner. 

Fremgangsmåde: Fremlæggelse og drøftelse af indkomne punkter. 

Der er kommet henvendelse til bestyrelsen vedr. elevkonflikt. Drøftelse omkring praksis på skolen 

omkring episoder hvor der udøves vold, elever mod elever. 

Tid: 20 minutter 

Orientering om henvendelsen til bestyrelsen. Skolen udarbejder en praksisbeskrivelse rettet mod 

forældre til skadesramte elever. Pjecen orienterer om hvordan tilsvarende situationer håndteres af 

skolen. Pjecen tages med til bestyrelsen. 

76. Eventuelt 

Formål: Information og gennemgang af indkomne punkter. 

Fremgangsmåde: Kort gennemgang af punkterne og beslutning om der skal følges op på punktet ved 

et kommende bestyrelsesmøde. 

Tid: Tid afsættes efter mængden af punkter. 

Gitte spørger til toiletterne angående rengøring og tis på gulvene. Drøftet og opfordring til at 

elevrådet tager punktet med på møde. 

Gitte spørger til status på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Skolens APV som blev gennemført 

sidste efterår var ikke optimal. Undersøgelsen var bedre end den tidligere. Skolens MED arbejder 

med tiltag, der har til hensigt at styrke arbejdsmiljøet på skolen. 
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John orienter om et tilbud til 5-6 klasserne om digital sikkerhed. Claus kigger på tilbuddet. 

Birgitte spørger til lus og tiltag. Skolen inddrager relevante parter i bekæmpelsen af lus.  

Dorthe orienterer om at skole og forældre har forældreseminar i Silkeborg den 24/4. 

 


