
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25.01.11 
 
 
Til stede: Jonna Fonnesbæk, Tina Nordby, Lasse Werling, Jone Jacobsen, Torben 
Underlin, Else Marie Vestergaard (delvis), Jesper Skorstengaard (medarbejder-
repræsentant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Joan Frausing (SFO-
leder), Torben Frederiksen (administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars 
Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet meddelelser behandles mellem punkt 7 og 8. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at bemærke. 
 
3. Godkendelse af forretningsorden 
Jone fremlagde et tekstforslag til en forretningsorden. Den blev diskuteret og 
ændringsforslag til enkelte formuleringer blev taget op til debat men ikke taget til 
efterretning. 
Derefter blev forretningsordenen godkendt. 
 
Til Fondens bestyrelse valgte bestyrelsen Tina og Torben Underlin som 
forældrerepræsentanter. Vibeke blev valgt til medarbejderrepræsentant. 
 
4. Godkendelse af årshjul  
Møderækken blev gennemgået, og bestyrelsen foretog enkelte rettelser. Møderne er 
placeret mellem kl. 17.00 og 20.00 frem til sommerferien. 
Årets sociale arrangement blev planlagt til den 25. februar. Planlægningsudvalget blev 
Tina, Torben Underlin og Jone. 
Indholdet på møderne er skrevet ind i årshjulet med enkelte ændringer og tilføjelser. 
Bl.a. skal rammer, mål og indholdsbeskrivelser for SFO til debat i skolebestyrelsen. Det 
halvårlige fællesmøde med forældrerådet i SFO blev fastsat til den 31. maj. 
Årshjulet er vedlagt dette referat som bilag. 
 
Underudvalget Skolens administration blev omdøbt til Skolefagligt udvalg, og bestyres 
stadig af Else Marie. Ellers blev bestyrelsen enige om oplægget og fordelingen fra 
sidste møde. 
Alle underudvalgsansvarlige sender et forslag til beskrivelse af de enkelte udvalgs 
indholdsbeskrivelse og formål rundt til skolebestyrelsen 14 dage før næste møde. 
 
 
 
 
 
 



5. Samarbejde med forældrerådet i SFO 
Bestyrelsen brainstormede over emnet: Hvad kan der være givtigt at diskutere på 
fællesmøderne?  

• Skolens fysiske rammer er et stort fælles projekt for hele skolen i denne tid, 
hvor der bygger og renoveres. 

• Forældresamarbejdet er også altid aktuelt at temasætte. Hvordan kan man 
generelt som forældre bidrage til trivsel i skolen? Hvor går skellene mellem 
skolen og hjemmet, og hvor er der mulighed for et tæt og forpligtende 
samarbejde? 

• Det brede læringsbegreb. 
Bestyrelsen vedtog at dagsordensætte de nye pædagogiske muligheder og rammer, 
som undervisningen og SFO fælles får i den nye B-bygning på mødet den 31. maj. 
 
6. Budget og besparelser 
Midt i februar får skolen udmeldt et endeligt budget for indeværende regnskabsår. Vi 
ved, at der skal ske besparelser sted. Derfor orienterede Eva om nogle af de 
elementer, der kan være genstand for nedskæringer. Specifikt redegjorde Eva for, 
hvad vi bruger skolens lærertimer til, da lønninger er langt den største del af skolens 
årlige udgifter. 
Skoleledelsen vil på næste møde fremlægge to økonomiske modeller. Den ene, der 
tager udgangspunkt i Ministeriets minimumstimetal og et ud fra den nuværende 
lektionsfordelingsplan. Derudover skal der fremlægges pædagogiske erfaringer og 
visioner for holddelingslektionerne, der kan tydeliggøre, at holddelingslektionerne er 
med til at fastholde det faglige niveau. Materialet udsendes til bestyrelsen 14 dage før 
næste møde. 
Inden bestyrelsesmødet i februar har der været foretaget pligtige drøftelser blandt 
lærerpersonalet. 
Bestyrelsen vil gerne give den forhåndsudmelding, at skolens traditioner som skolefest, 
Sensommermarked, forårskoncert og lejrskole/udveksling ikke skal berøres i 
besparelsesøjemed.  

 
7. Politisk arbejde i skolebestyrelsen 
Punktet er udsat til næste møde. 

 
8. Eventuelt 
Der har været foretaget ”første spadestik” i forhold til B-bygningsbyggeriet. 
Jone uddelte Skolebestyrelsesavisen. 
Der er kursus den 02 og 03. for skolebestyrelsesmedlemmerne omhandlende SFO’s 
rammer og målbeskrivelser. 
Beskrivelser til forbedring af skolevej sendes til Torben Frederiksen. 
Jone får en del indbydelser til diverse kurser rettet mod skolebestyrelser. Der sorteres i 
stakken af formanden. 
 
 

 
 
 
Referent, Lars Lykkegaard, 26.01.11 


