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Referat – Møde  

Onsdag den 27. februar 2019 

 
Deltagere: Finn Hviid, Anton Rasmussen, Henrik Dalgaard, Lonnie Christensen, Martin Trærup, Chris 

Christoffersen, Gitte Jensen, Oliver 8a, William 8b, Claus B Sørensen og Lars Mølgaard 

Afbud: Peter Hvidgaard, Lise Lundgaard Jensen,  

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. 

Godkendt 

2.  Kort nyt fra elevrådet. 

Formål: Orientering om elevrådet 

Tid: 5 minutter. 

Elevrådet har igen arrangeret en vellykket fastelavnsfest og var med til at lave en fællessamling som 

overraskelse til Lars Mølgaard i anledning af hans 60-års fødselsdag 

 

3.  Beslutning – Foreløbigt regnskab 2018 og budget 2019. 

Formål:  Godkendelse af budget 2019 – både for undervisningsdelen og SFO-delen. 

Fremgangsmåde: Foreløbigt regnskab for 2018 gennemgås (Vi forventer at det også bliver det 

endelige regnskab). Gennemgang og drøftelse af budgetforslaget for 2019. Fælles drøftelse og 

indstilling til beslutning. Punktet forsætter i punkt x med hensyn til betydning for planlægningen af 

kommende skoleår.   

Bilag: Regnskab 2018. Budgettildeling. Budgetforslag 2019 med diverse bilag. 

Tid: 45 minutter. 

Gennemgang af både forventede regnskabstal og forslag til budget 2019. 

SFO godkendt  

Budgettet til undervisningsdelen er udfordret og peger på tilpasning i forhold til lønforbruget. Det fremsendte 

forslag godkendes med opbakning til MEDs forslag om at reducere udgifterne med 200.000. Skolens ledelse 

pålægges at finde denne besparelse.   
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Elementerne i budgettet blev drøftet – herunder hvilke tiltag der kan laves for at nedbringe underskuddet i 

kantinen. Specialklassebudgettet blev ligeledes drøftet, her planlægges der med et merforbrug på 1.7 

millioner, hvilket presser skolens normalklasseundervisning. 

 

4.  Drøftelse – Fremstilling af skabelon til principper. Udsat punkt fra sidste møde. 

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. 

Drøftelse af hvilken form de fremadrettede principper skal laves i. 

Beslutningen blev en skabelon, men dog med fleksibelt brug. At princippet indledes med et WHY med 

intentionen med princippet. 

Formål og begrundelse gerne med forventninger til aktører. 

Princippet skal fremstå kort og afgrænset. 

Kan der være en tilhørende video. 

Udvalget prøver at lave skabelon til næste møde. Anton, Martin, Henrik. 

Der kan evt inviteres forældre til en workshop om principperne. 

 

5.  Orienteringspunkt – Ændrede i folkeskoleloven og omkring Fælles Mål. 

Formål:  Information om hvilke ændringer der sker i folkeskoleloven og i lovgivningen om Fælles 

Mål.   

Fremgangsmåde: Gennemgang og drøftelse af betydning for planlægningen af kommende skoleår.  

Tid: 15 minutter. 

Orientering givet i forhold til de foreslåede ændringer. Der kommer mere nyt senere når lovforslaget er 

vedtaget. 

------ 

6.  Orientering/drøftelse – Planlægningen af kommende skoleår. 

Formål:  Orientering om de budgetmæssige betydninger for planlægningen af kommende skoleår.   

Fremgangsmåde: Ledelsen orienterer om planlægningen.  

Tid: 15 minutter. 

Orientering givet om konsekvenserne for budget 2019 og planlægningen af skoleåret. 
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7.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen.  

Tid: 10 minutter. 

Træningsprøver for afgangselever i hallen i uge 10 

8 kl i brobygning 

Struktur og fagudvalg styrkelse 

Kloak-arbejdet er nu næsten færdigt, men skolens område er stadigt i færdigetableret med fliser og asfalt. 

 

8. Evt. 

Input til næste møde: 

 

 


