
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) –  godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Trine 

Afbud: Kim 

  
 

Indhold Noter Type Tid 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
8. januar + aftale om 

kommende mødeleder 

Referat godkendt 

Winnie mødeleder næste 
gang 

God 

 

5 

 

Pkt.2 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet planlægger 

udskolingsfest 7/3 i 
forlængelse af 

udskolingens emneuge 
om FNs verdensmål. 

-Der har været møde i 
elevrådet 1.-3. kl.  om 

den gode skole og den 

gode time. 
Der er ønsker om at der 

kan skrues ned for 
varmen i 

pigeomklædning (JK- 
aftaler med MSH) 

Samt ønske om nye lege 
redskaber i gården + evt. 

kunstgræs på boldbaner. 

Ori/deb 15 

Referat -  Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 
5. februar 2019 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 3  
Forlig om ændring af 

Folkeskolereformen pr. 
30/1-2019  

Bestyrelsen drøfter 
indholdet i forligsteksten. 

Der er stadig forhold der 
er uafklarede. Bla. 

økonomi. 
Forliget betyder at vi er 

nødt til ændre på vores 
beslutninger 

ifht.lektionsfordeling, 
understøttende uv. og 

valgfag for de kommende 
skoleår grundet 

ændringerne i de 

vejledende timetal. 
Vi fastholder 

beslutningen om at 
bruge § 16.b (to voksen 

ordning) på mellemtrin 
og udskoling. I 

indskolingen er der 
tovoksen ordning i 

væsentligt højere antal 
lektioner men det er ikke 

§16.b men prioritering.    
Umiddelbart følges 

drøftelsen op på 
kommende møde.  

 Deb/bes   35 

Pause   10 



Pkt. 4 

Regnskabsafslutning 2018 
 

 

ST Orientering om 
økonomistatus ifbm. 

regnskabsafslutning. 
Der er igen i år generel 

god balance mellem 
budget-forventet 

regnskab og 

regnskabsafslutning. Vi 
afslutter året med et 

resultat på -152.000. 
resultatet afspejler en 

god balance og det lille 
underskud – der hentes 

i opsparede midler -er 
skabt bevidst ved 

betaling af Copy-dan 
afgift i budgetåret 18 -

med henblik på at sikre 
så stort råderum som 

muligt i budget 19 – 
hvor der skal indfases 

massive besparelser 

jvf. Seneste tre 
budgetforlig. SFO har 

også balance i 
regnskab og afslutter 

året med et resultat på 
41.000  

Ori 15 

Pkt.5 
Budget 2019 – 

gennemgang af 

overvejelser ifht. til 
økonomisk balance i 2019 

Orientering om 
arbejdet med budget 

2019.  

Bestyrelsen drøfter de 
udfordringer vi står 

med i kommende 
budget år ifht. opgaven 

med at indfase øgede 
effektiviseringskrav og 

generelle besparelser 
ifht. til bla. 

barselsordninger som 
skal indfases. Samlet 

vil det medføre et 
betydeligt og mærkbart 

fald i tildelingen af 
midler pr. elev. 

JK og ST udarbejder 

efter in-put som 
budgetforslag 

præsenteres på mødet i 
marts. 

 30 



Pkt. 6 

Henvendelse vedr. sikker 
skolevej 

 

Nadja orienterede om 

processen. Bestyrelsen 
tager kontakt direkte til 

rådmand Thomas 
Medom (Nadja) og 

fællesrådet tager 
kontakt til rådmand 

Bûnyamin Simsek. Vi 

afventer tilbagemelding 
og drøfter så igen. 

ori 10 

Pkt. 7 
Administrative 

fællesskaber. 
 

Orientering vedr. status 
på proces om 

etablering af nye 
administrative 

fællesskaber ifbm. 
budget 2019. 

Der er p.t lagt op til at 

den nye 
fællesadministration 

placeres på Mårslet 
Skole. Det vil i givet 

fald få stor betydning 
for hverdagen på 

skolen og hvordan vi 
som skole møder børn 

og forældre. Men 
politisk beslutning ifbm. 

Budget 2019. Vi 
afventer resultat af 

møde i forligskredsen 
6/3.  

Ori/deb 15 

Pkt.8 

Konkrete sager: 
- Status på 

muligheder for 
sammenlægninger/

delinger kommende 
skoleår.   

Der er p.t. ingen 

årgange på skolen med 
muligheder for 

sammenlægninger. Vi 
har p.t. venteliste – for 

ikke distriktselever på 
de fleste årgange. 

Der gives særskilt 
besked til forældre og 

medarbejdere på 1. 
årg. ifht. den 

usikkerhed 

bestyrelsens drøftelse 
af mulighed for deling, 

måtte have skabt.  

Ori/deb 10 

Pkt. 9 

Evt. 

  5 



 
 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

januar 2020 
Lektionsfordeling 20-21 

Konfirmationsforberedelse og minikonfirmand 
 

februar 2020 
Regnskabsafslutning  

 
 

12. marts 2019 
Budget 2019 

Alkohol forebyggelse  
Mobilpolitik - oplæg fra udvalg – vedtagelse 

 

9. april 2019 

Valgfag - egne– godkendelse 
Sidste skoledag/dimission 

6 årg. status 
 

14. maj 2019 
1. Skoledag aftaler 

Mødedatoer for kommende skoleår 
 

11.juni 2019 

Infohæfte  

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 
 

august 2019 

Årshjul 

Opstart status 
Soc. arrangement 

Principper og retningslinjer 

september 2019 
Kys og kør- kampagne  

Elevrådet – præsentation 

Høringssvar budget 2020 
 

oktober 2019 

7.kl. klassedannelse – opfølgning forældremøde 

Forventet regnskab 
 



november 2019 
Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 

Status på SFO - tema 
 

december 2019 
Juleafslutning 

Evaluering af ½ år – herunder referat 
 

 
 


