
Lystrup skole SB referat

Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 15.11.2011 kl. 19.00 – 22.00 i mødelokalet

Til stede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), René Berg (næstformand), Dorthe Møller Johnsen, Niklas Grønlund 
Lind, Mette Gundorph Wihlborg, Peter Marker, Erik Bendix Jensen (alle forældrerepræsentanter), Ulla Jul Madsen (UM 
– lærer), Mette Purup (Me – lærer), Steen Helles (SJ - leder), Steffen Friis Brahe (SF - administrativ leder), Ann Stoltze 
(AS – SFO leder), Morten Fjord (MN - pæd. leder).

Afbud: 

Mødeleder: Steen Helles/Mie Tirstrup Bruun-Hansen
Ordstyrer: Mette

1.Velkomst og præsentation. 
Præsentation af det nye medlem Erik Væggemose og den nye administrative leder Steffen.

2. Godkendelse af dagsorden  - Godkendt

3. Godkendelse af referat – Godkendt 

4. Konstituering
Mie Tirstrup Bruun-Hansen vælges som formand. René Berg vælges som næstformand.

5. Rengøring
Det er nu afgjort at vi ikke vandt licitationen i udbudsrunden, men at det blev et stort internationalt firma, 
Compass Group, der vandt. Det kan gøre det i snit 45 % billigere end vores eget tilbud. Det 
rengøringspersonale vi har ansat, er blevet tilbudt at gå med over i det nye firma. Skoleledelsen er i tæt dialog 
med de ansatte, og har en formodning om, at 4 ud af de 6 vil gå med over, de sidste 2 vil ikke gå med over. Vi 
ved det reelt ikke før efter 30/11.

Skolebestyrelsen udtrykker en stor tak til det samlede rengøringspersonale for det lange og tro arbejde de  
har udført her på skolen igennem en lang årrække.

6. Kantinen
Michaels mad: Problemer med kontraktsforhold og bindingsperiode. ”Sikkerhed” for sundhed, hvad sker der 
hvis kvaliteten falder?  Automaten har vi selv ansvar for (hærværk, tyveri, forsikring).
Vi har to rengøringsfolk som vi har lønudgift til og dem kunne vi godt tænke os at få i arbejde i vores 
nuværende kantine.

Ledelsen har et ønske til bestyrelsen om at forlænge den aftale vi har med drift af kantinen i et halvt år, så vi 
kan finde ud af økonomien i kantinen og for at vi kan få forhandlet en evt. kontrakt på plads med ”Michaels 
mad”. 

Bestyrelsen fastholder (enstemigt) sin beslutning om at ”kantinedriften” skal gå i NUL. Hvilket kan ende  
med at blive løst på forskellige måder. De vil gerne give os et halvt års prøveperiode til at finde den rigtige  
løsning for den fremtidige ”kantinedrift”. Det betyder at ”kantinedriften” skal gå i NUL den 1. august 2012  
og hvis ikke der er andre gode tilbud, så laver vi aftale med Michaels skolemad.  

Bestyrelsen vil gerne have at vi forsøger at informere bedre om kantinedriften og forsøger at profilere 
kantinen bedre, så den bliver mere attraktiv i forhold til alle børn. Der er forslag om at vi tager ”Kantinen” på 
som punkt til næste bestyrelsesmøde i december.

7. Forventet regnskab 2011
Steffen gennemgår status på regnskabet og det forventede resultat. Der er nogen store (uforudsete) udgifter 
til ekstra støtte til en lille håndfuld udfordrede elever på ca. 65.000 kr. i oktober måned og det vil sandsynligvis 
fortsætte de to kommende måneder i året. Disse beløb er ikke indregnet og vil dermed være ekstraordinære 
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udgifter. Vi regner med at få en refusion for svømmehalsdriften, der vil kunne dække det meste af 
merforbruget. 

8. Budget 2012
Vi skal spare ca. 3 % fra august 2012. Vi vil gerne indkalde budget-/økonomiudvalget til en nærmere 
orientering og sparring. Vi skal have lavet et budgetforslag der skal til høring i bestyrelsen. Derefter vil vi lave 
høring i både MED udvalg og i personalegrupperne.

9. Meddelser
Steen: 
- Der er mulighed for at tilmelde sig foredrag v. Tommy V. Johansen om skolebestyrelsesarbejdet.
- Dialogmøde med rådmanden den 28. november. Der er flere medlemmer herfra der gerne vil deltage.
- Til orientering: Undersøgelse af om vi skal lægge klasser sammen i den kommende 9. årgang.
Mie: 
- Ny møderække resten af skoleåret. Meld tilbage om der er nogen dage I ikke kan. Udskoling har samtaler i 
uge 3, den vil gerne undgås.
- Dorte vil gerne deltage i Trivselsudvalget.
- HYGGE i SB til 12. decembermødet.

Peter:
- Brugertilfredshedsundersøgelse: Resultatet kommer den 6. december og behandles den på 12. december 
mødet.
- Fællesrådet: Sikker skolevej, der bliver lavet nyt lyskryds og andre trafikale sikkerhedstiltag.

Ann: Der kom ingen forældre til SFO forældrerådsopstillingsmødet. Vi overvejer at nedlægge forældrerådet og 
lægge funktionen ind under skolebestyrelsen.

Orientering fra Steen:
- Om status i arbejdet med 2B og 1C.

10. Eventuelt og siden sidst

Referat
Morten Fjord
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