
                                                            
Referat af skolebestyrelsesmøde 31.01.17 kl. 18.30 – 20.30 

I personalerummet 
 

 
                                     

 

1. Arbejdsgruppens arbejde med Værdigrundlag drøftes.  

Udsættes til næste møde. 

 

2.   Budget 2017 og regnskab 2016  

Forældre orienterer fra mødet i sidste uge, hvor bestyrelser var inviteret til budgetmøde 

med repræsentanter fra forvaltningen. 

Mødet drejede sig om bestyrelseskendskab til budget. 

Der blev talt om inddragelse, men at det er skolelederen, der har budgetansvaret. 

Mødet indeholdt ikke det som der var håbet på.  

Ønsket fra de forældrevalgte er stadig at blive orienteret om tildelingsmodel. 

 

Budget 2017 for SØN: 

Vi får først et overordnet budget (dec. Året før) siden en timetalsbudget (marts/april). 

Justeringer foregår hen over året. 

Forklaring vedr. brug af timer i de forskellige fag-drøftes yderligere på et senere møde. 

               Gennemgang af budget 2017. 

 

             Regnskab 2016: udsættes til næste møde idet vi ikke har fået de endelige opgørelser. 

 

             Driftbudget for undervisningsmidler gennemgås. Dialog.  

             Drøftelse vedr. hyttetur og lejrskole. 

Personalegruppen skal have en dialog om de pkt. og derefter skal punkterne tilbage i         

bestyrelsen 

 

3. Kortere skoledag. En drøftelse i forhold til evt. ansøgning for kommende skoleår.  

Vi beslutter at søge om kortere skoledag for klasserne på mellemtrinnet. 

Det betyder, at 2 lektioner faglig fordybelse omlægges til 2- lærer timer. 

Man skal være opmærksom på, at det betyder 2 lektioner kortere skoledag pr. uge, men 

man kan ikke vide hvor på ugen, de får fri. Vi ved at det ikke kan blive som nogle 

forældre forventer, at eleverne har fri kl. 14. det vil skemamæssigt og lokalemæssigt ikke 

kunne lade sig gøre, at alle har det. 

 

4. Punkter, ledelses beslutninger, der ønskes vendt i bestyrelse:  Legeaftaler hos hinanden i  

              VBU, SFO samt køleskabe i klasserne 4. – 6. klasse.  

             Vedr. køleskabe: skolen investerer i køleskabe i 0. årg til og med 3. årgang. 

             Vi beslutter at der et centralt sted opsættes fælles køleskab på mellemtrinnet. 

 

 



Legeaftaler hos hinanden i VBU, SFO. Opsynspligten overfor børn, der er indskrevet enten  

i SFO eller på VBU kan ikke overdrages til den anden institutions ansatte. Derfor kan 

børnene ikke besøge hinande i fritidstilbuddene med mindre, der er voksne med fra 

begge institutioner. 

Medarbejderne henholdsvis på VBU og i SFO planlægger besøgsdage hos hinanden, hvor 

de voksne følger med. Ligeledes arrangeres der hen over året fælles aktiviteter for begge 

institutioners børn 

            

5. Nyt fra bestyrelsesformanden:  

 
6.  Nyt fra skolelederen:  … byggeri, personale, den kontantløse betalingsløsning,   min 

uddannelse, skoleindskrivning mm. 
Byggeri kører efter planen 
Den kontantløse betalingsløsning starter op snarest-det bliver rigtig godt. 
Skoleindskrivning: der starter 91 børn til kommende 0. kl. De 77 af dem er tilmeldt 
førskole. 
 

7.     Punkter til næste møde.  
 

 Principper. Hvordan arbejder vi med principper, og                 

                 hvad tager vi fat på.  

 Åben skole 

 Forældreklager 

 Aftalemål……..  Samlet oversigt over aftalemål samt tiltag nu og fremover 

 Regnskab 2016 

 Arbejdsgruppens arbejde med Værdigrundlag drøftes.   

Marts- mødet: dialog om timefordelingsplan. Brugen af de ekstra tildelte midler ved 
over 21 elever i klasserne. 

 
 
 


