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Referat - møde 

Torsdag den 17. januar 2019 

 
Deltagere: Peter Hvidgaard fra kl 19.30, Finn Hviid, Anton Rasmussen, Henrik Dalgaard, Lise Lundgaard 

Jensen, Gitte Jensen, Caroline Lund Kristensen 7a, Celine Møller Lund 8c, Claus B Sørensen og Lars 

Mølgaard 

Afbud: Lonnie Christensen, Martin Trærup, Chris Christoffersen, 

Dagsorden er udarbejdet af Peter Hvidgaard 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og godkendelse af referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, valg af ordstyrer og referat underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden godkendt. Referat godkendt og underskrevet. 

2.  Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering om elevrådet 

Tid: 5 minutter. 

Elevrådet har evalueret julefodboldturneringen og det gik godt. Det er et godt og anderledes fællesskab og 

godt med store og små sammen. Elevrådet arbejder med forskellige arbejdsposter – pt er der gruppe om 

skoletoiletter, om ordblindhed og i forhold til et rum for de ældste. Vandautomaten som elevrådet har fået 

sat op bliver brugt – og fungerer godt. 

3.  Evaluering – Kurset om principper. 

Formål:  Fælles evaluering af kursusgangen.   

Fremgangsmåde: Kort runde.   

Tid: 10 minutter. 

Alle oplevede det som et fint kursus og godt at have det som fælles viden.  

4.  Drøftelse – Fremstilling af skabelon til principper. 

Formål:  Fremstilling af ny og fælles grundskabelon til nye principper. 

Fremgangsmåde: Medbring egne overvejelser - 3 punkter som er vigtige at have med i den nye 

skabelon. Fremlæggelse af medlemmernes overvejelser. Fælles drøftelse og videregivelse af 

materialet til udvalget. Udvalget er en forsættelse af det tidligere nedsatte udvalg. 

Tid: 45 minutter. 

Punktet udsat. Grundet for få forældrerepræsentanter. 
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5.  Orienteringspunkt/drøftelse – Budget 2019 og planlægning af kommende skoleår. 

Formål:  Drøftelse af økonomiskstatus og betydning for 2019. Skolebestyrelsens anbefalinger til 

budgetlægningen for 2019. 

Fremgangsmåde: Information fra skolen om aktuel status på afslutningen af 2018 og grundlaget for 

budget 2019. Information om tiltag og status som har betydning for planlægningen af kommende 

skoleår. Drøftelse af konkret økonomiske ønsker i forhold til implementering i budget 2019 således 

at dette kan medtænkes i budgetlægningen (eks legeplads, lejrskoler, IT, gardiner etc.).  

Tid: 40 minutter. 

Orientering om status på 2018 – der ser pt ud til et mindre overskud. I 2019 er der udmeldt besparelser på 

flere området som tilsammen belaster skolens budget. Skolens egenbetaling til køb af specialklassepladser er 

ligeledes stigende. Skolen for på positivsiden tildelt et stort garantiressourcebeløb. Samlet set er der færre 

penge til planlægningen af 2019. 

Prioriteringsønsker til budget 2019. Skolebestyrelsen fastholder beslutningen om ikke at der er lejrskoler 

kommende skoleår, at der skal forsøges at prioritere penge til IT, legeplads og indvendig renovering ex 

gardiner. 

Skolens ledelse udarbejder med afsæt i drøftelsen forslag til budget 2019. 

6.  Orienteringspunkt – Spejdernes planlagte renovering af Stationen. 

Formål:  Information om spejdernes planlagte renovering af spejderhuset og ønske om brug af 

Marken.   

Fremgangsmåde: Orientering fra repræsentant fra spejderne (Henrik).  

Tid: 10 minutter. 

Spejderne planlægger ombygning af deres klubhus (en tiltrængt renovering) og anmoder i den forbindelse 

om lov til at låne Marken. Skolebestyrelsen er positive overfor dette samarbejde og vil gerne følge 

renoveringsprojektet. 

7.  Orienteringspunkt – APV-rapport 

Formål:  Information om den seneste APV rapport for skolen.   

Fremgangsmåde: Orientering fra ledelsen  

Tid: 10 minutter. 

Kort orientering om den netop afviklede APV-undersøgelse. Mange parametre i rapporten er ganske 

positive. Der skal sikkert snart laves en ny som led de organisatoriske ændringer der pt sker i B&U. 

Rapporten bearbejdes internt i huset i forhold med arbejdsmiljøaften.  

8.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen.  

Tid: 10 minutter. 
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Kloakprojektet skrider frem og vi håber fortsat på afslutning inden vinterferien. 

Projektet giver parkeringsudfordringer ved buslommen. Her holder ofte biler som generer andre. 

Nytåret forløb fredeligt omkring skolen. Vi har ikke noteret nogen form for ødelæggelser eller hærværk. 

Skoleårets planlægning er igangsat. Vi er opmærksomme på elevtal på årgangene. 

SFO arbejder med teaterprojekt til afvikling 28/2. Det er et spændende projekt. 

9.  Se skolen – Kort rundtur til personaleforberedelseslokalerne på kvisten 

Udsat til en anden gang 

10. Evt. 

Input til næste møde: 

 

 


