
 

SKOLEBESTYRELSESMØDE D. 03.10. 2017 

  KL. 17.00 – 20.00 

Tilstede: Hans Henrik Flindt Asmussen, Henriette Vilandt, Marianne Højgaard Munk-Larsen, Per 

Evald Rosenquist, Stella Tank Gissel, Thomas Køier Jakobsen, Sine Suhr Andreasen (fra kl. 18), Hans 

Gaarn Svendsen, Jens Aage Skare Nielsen, Vibeke Borrisholt  

Afbud: Irene Gabel, Stella  

 

Punkter: 

1. Godkendelse af referat (5 min.). Skolebestyrelsen 

 

2. Foreløbigt budget 2018 (45 min). HGS0 

Orientering 

Bilag budget 

Bilag rykker 

Hans orienterede om det foreløbig budget. Der var blandt bestyrelsens medlemmer 

generel opbakning til de budgetforudsætninger der var indlagt i budgettet – Hans 

orienterede om at der til næste bestyrelsesmøde vil blive lavet kvartalsopfølgning og der vil 

blive fremlagt reviderede budgetter.  

Det forventes at regnskabsåret 2017 vil ende ud med et resultat omkring 0  

 

Der var en debat om rykkerproceduren der var udsendt og de restancer der var.  

 

Det blev besluttet at man på næste bestyrelsesmøde vil blive vendt principper for tildeling 

af fripladstilskud.  

 

3. Bring your own device (30 min) JS/VB 

Beslutning: nedsættelse af arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen skal arbejde med: 

Forsvarlig opbevaring på skolen af elevens laptop- forskellige løsninger blev vendt fra 

opbevaring  i aflåste skabe til at eleverne skulle opbevare dem selv – løsning med et skab 
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til hver enkelt elev med lås blev vendt – pris for denne løsning vil blive ca 75000 for 

udskolingen. 

Forsikrings afklaring 

Det er forældrenes forsikring der dækker  

Kommunikation til forældre og elever 

Overvejelser omkring skolens forventning til forældrene (nuværende /nye) 

 

Det skal overvejes om der skal stilles nogen krav til hvilke løsning der skal vælges med 

henblik på at man skal kunne gennemføre undervisning med nogle specifikke applikationer 

 

Pædagogiske målsætninger og retningslinier for it i undervisningen 

 

Der var en generel debat om punktet og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

Jens Aage Skaare og Jimmy Hald fra lærerne Thomas Jacobsen fra skolebestyrelsen.  

 

4. Smørrebrød frem (20 min) 

 

5. Medarbejdere (10 min) VB 

Orientering 

TT kommer tilbage fra barsel den 07.10 

SFO – ved at kigge på ressourcer i SFO blandt andet på grund af at vi har hentet 

pædagogkræfter over i skoledelen. Der var debat omkring evaluering af brugen af 

pædagogen i undervisningen  

 

 

6. Nye elever (10 min.) JS/VB 

Orientering 

- Elevtal 

- Procedure (før, under og efter) 

Det er en stor opgave for lærerne at få dem integreret i skolen.  Vi skal være bedre at gøre 

brug af den 14 dages periode. Indført en samtykkeerklæring for at vi kan være bedre 

forberedt til at give eleven og skolen det bedst mulige grundlag.  Lærerne skal med i 

evalueringssamtalen med forældrene.  

Vi er oppe på 12 elever i 7 klasse. 

 

7. Haller (10 min) JS 

Beslutning: nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

Arbejdsgruppen skal arbejde med: 

JS har igangsat dialog med kommunen og afkast af det møde er afsættet. Vi evaluerer 

efterfølgende behov for at bringe skolebestyrelsen i spil. Og på hvilken måde. 



  

8. SFO. Udviklingsarbejde (15 min) JS/VB 

Orientering:  

Skolepædagoger 

SFOs formål og mål 

 

9. Medarbejderrepræsentant (10 min.) SAN 

Ikke nogen punkter 

 

10. Skolebestyrelsen (10 min) 

Debat om beslutningen om ikke at holde fri dagen efter skolefesten – Bestyrelsen bakker 

fuldstændig op om skolens ledelse  

 

11. Evt. (15 min.) 

Kommende og løbende punkter: status strategiarbejde i medarbejdergruppen, vedtægter, 

reklamer på skolen, domicil, nye elever.  

 

 

 


