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Indhold Referat 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
15/8-17 

 

 Referatet godkendt 

 

Pkt. 2  

Trafikpolitik og 
skolevejsanalyse 

 

Trafikpolitikken er den fælles ramme om vores 

holdning til og mål for arbejdet med trafik, 
færdselsundervisning og sikker skolevej. Målet er at 

skabe tryghed for alle ifht. at kunne færdes i 
trafikken. 

Trafikpolitikken blev vedtaget med få ændringer og 
tilføjelser.  

Der laves en pixi-udgave der kan bruges som info. 
I forlængelse af drøftelsen af trafikpolitikken kom flg. 

forslag som skal arbejdes videre med og skal 
iværksættes som kampagne i den kommende tid, 

med fokus på sikkerhed for gående og cyklister 

- Ikke cykle på fortov foran skolen 
- Kys/kør skilt foran skolen 

- Venligt ikke stoppe her…skilt på Kærgårdsvej 
foran 0.kl 

Eleverne skal hjælpe til med skilte – og kampagnen 
skal kommunikeres inden den iværksættes. 

Den nye skolevejsanalyse blev drøftet. Det var uklart 
hvilke projekter der reelt var lagt op til blev 

realiseret. JK undersøger dette til næste møde. 
Vi skal være undersøgende på, om de projekter som 

er fravalgt da de ikke er på ”anbefalet skolevej” men 
som ville kunne bidrage til at øge trafiksikkerheden 

omkring skolen. Eksempelvis om et 
standsningsforbud på Kærgårdsvej i bestemte 

tidsrum, kan og må realiseres for skolens egne 

midler.  
JK undersøger mulighederne til næste møde 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 12. sept. 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 3 

Elevrådet 

Orientering fra elevrådet om valg af bestyrelse 

Der er valgt en ny bestyrelse i elevrådet. 
Cassandra er genvalgt som formand – og Marie valgt 

som næstformand (begge fra 9. årgang). Begge også 
valgt som medlemmer af skolebestyrelsen 

Pkt. 4 

Forventet regnskab 

Status ifht. forventet regnskabsafslutning pr. 

31/12-17 
ST præsenterede forventninger til 

regnskabsafslutning der forventes en 0-løsning. Så 
balance i driften og en stabil og god økonomi.  

Øget andel af ekstrabevillinger – og stigende 
elevtal. 

Vores massive investering i it – medfører også øget 

udgift til det medfølgende inventar (vogne). 
Desuden afregnes nu til Borgmesterens afdeling 

ifht. central IT-support.  
Der har været behov for investering i nye gulve og 

er afsat midler til festsalsprojekt, og møbel indkøb. 
Desuden drøftede vi udgiften til 

specialpædagogiske foranstaltninger og 
håndteringen af de grundvilkår der er i tildelingen 

på området. Ustyrbarheden/Uforudsigeligheden på 
området søges håndteret ved forsigtig 

budgetlægning og løbende opmærksomhed på 
udviklingen i området. Vi råder ved 

regnskabsafslutning stadig over et stadig 
akkumuleret overskud. 

Pkt. 5 

Pause 

 



Pkt. 6  
Elevtalsprognoser og 

skolens fysiske rammer. 
 

Drøftelse af elevtalsprognosen 
Det er desværre vores oplevelse at prognosen ikke 

giver et retvisende billede af vores elevtilvækst. 
Det er grundlæggende et problem, da det er 

prognoserne der danner bagrund for politiske 
beslutninger om evt. udbygning. Prognoserne 

regner altid 10 år tilbage, hvilket betyder at den 
massive elevtilvækst vi oplever ikke slår igennem i 

prognoserne. 

Reelt oplever vi på mange årgange 25-30 elever 
mere end prognoserne siger. Vi har p.t. venteliste 

på optag (for ikke distriktselever) på langt de flest 
årgange.  

Lokaleprogrammet giver os med prognosetallene 
ikke adgang til udbygning. Vi besluttede at have 

særligt fokus på området og have det til løbende 
drøftelse. Her og nu aftalte vi: 

 
-Bringe de misvisende prognoser og det dermed 

misvisende politiske beslutningsgrundlag op på 
mødet med fællesråd og forvaltning- samt desuden 

problematisere at udbygning af skole- dagtilbud og 
fritidsaktiviteter slet ikke følger med udbygningen 

af byen. (JK)  

-Undersøge erfaringer fra andre lokaldistrikter (JK)  
-Invitere til møde med formænd for Dagtilbud og 

idrætsforening og fællesråd til fælles drøftelse af 
muligheder – WV/JK indkalder 

-Pege på muligheder for optimering af eksisterende 
rammer ikke mindst mulighed for etablering af 

fællesbibliotek i de eksisterende rammer på skolen 
kunne frigøre meget kapacitet for få midler – men 

kræver en politisk beslutning 
  



Pkt. 7 
Løb for en sag 

Vi drøftede om Skolernes motionsdag kan det 
kobles med ”løb for et velgørende formål”  

Debatten udfoldede en række dilemmaer bla. 
omkring det konkrete formål -om vi stiller nogle 

forældre i svære situationer ifht. økonomi – 
praktiske afvikling m.m. Men der var enighed om 

at det kunne have en motiverende faktor som det  
var værd at forfølge. 

En mulighed kunne evt. være en fast km. pris. 

Men generelt krævede de rejste dilemmaer en 
dybere drøftelse, som vi vil tage på kommende 

møde – men det bliver så ikke muligt at få 
indarbejdet i motionsløbet i efteråret. En mulighed 

kunne så være at overveje et løb ifbm. påskeferien 
hvor bla. Team Rynkeby er ved at oparbejde en 

tradition. 
Det blev drøftet om løberuten evt.  kunne runde 

den nye cykelsti – det foreligges udvalget på 
skolen. 

 

Pkt. 8 
Konkrete sager 

Vi har haft et godt møde omkring samarbejde med 
Coding Pirates Solbjerg 

Arrangement for lærere ifht. S/H-samarbejde 
afviklet som godt afsæt for fokus på området 

Lærerens dag markeres af bestyrelsen for alle 
medarbejdergrupper på skolen 

Pkt. 9 
Evt. 

Pkt. til næste møde om video med erfaringer fra 
forsøg med nye elevmøbler kan bruges til samlet 

forældre arrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


