
Skolebestyrelsesmøde  mandag den 7/5-2012 Referat 

1 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 7/5-12 
 
Tilstede: René Berg (næstformand), Steen Helles (SJ - leder), Mette Purup (Me – lærer), Ann Stoltze (AS – 
SFO leder)Steffen Friis Brahe (SB - administrativ leder), Mette Gundorph Wihlborg, Dorthe Møller Johnsen, 
Peter Marker, Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter). 
 
Afbud fra: Mie Bruun (formand), Tina Ruhe (forældrerepræsentant), Ulla Jul Madsen (UM – lærer),  Morten 
Fjord (MN - pæd. leder), Asbjørn Eeg Schøler & Mette Weje Andersen (elevrepræsentanter). Desuden var 
der afbud af Randi Christensen Stabell SFO’s forældreråd. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Rene er mødeleder. Me er ordstyrer. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af foregående møde 

Godkendt 

 

3. Traditioner i forbindelse i højtider 

Foranlediget at byrådet ikke vil tage stilling, men lade det være op til de respektive 

skolebestyrelser. Hvad er vores holdning?   

Skolens holdning er i forbindelse med forkyndelse er, at kirken og skolen holdes adskilt. Vi driver 

undervisning om kristendom. En fritagelse for kristendom er ikke givet og vi vil fremadrettet 

arbejde for alle deltager.  

Skulle man tale om traditioner omkring højtider er det mere i retning af salmer, pakkeleg, 

julehistorier, juleklip, pynt – på frivillighedens basis. Meget af undervisningsmaterialet i kristendom 

er baseret på salmer. 3. klasse inviteres til krybbespil og det informeres der om. 

 

Skolebestyrelsen lægger vægt på, at skolen bevarer de traditioner, der fundamentalt ligger i danske 

grundholdninger og værdier. 

 

4. Kantinen 

Kriterier for Bestyrelsen: God sund mad - Kantinen økonomisk i nul – mulighed for køb af 

begrænset udbud af mad hvis glemt mad-  mulighed for forudbestilling af madpakker via nettet. 

Vi har fundet en samarbejdspartner i Elsted Skole som opfylder ovenstående kriterier og hvor vi 

samtidig kan have indflydelse på (kontrol over) både sundhed, variation og madudvalg foruden en 

stor fleksibilitet 

Hen over maj vil vi begynde at informere om kantinens nye form for i juni at køre efter de nye 

muligheder.  

Forslag om udvalg bestående af forældre til at præge madudbud. Her er der ligeledes kontakt til 

Børn & Unges sundhedskonsulent, som ligeledes ser store muligheder her for at kunne udleve 

kommunens sundhedspolitik. 

 

Vi arbejder videre med at få leveringen fra Elsted Skole op at stå, hvis det kan rummes af 

kommunalfuldmagten. (efterfølgende er det afklaret, at ordningen vil kunne etableres indenfor fuldmagtens rammer). 
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SB hører om Elsted Skole vil kunne forestå en præsentation af maden ved et kommende 

skolebestyrelsesmøde.  
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5. Budget 2012 

Fixpunktere til fremadrettede budgetopfølgninger: Svømmehallen, løndelen. Løbende store 

afvigelser. Investeringer (også de små). 

Ønskeliste på hvad vi gerne ville kunne bruge penge på, hvis vi havde penge og den er til en 

gennemgående drøftelse på det tidspunkt vi med sikkerhed kan sige: ” vi har penge ”.  

Budgettet er endeligt godkendt.  

Kvartalsvis budgetopfølgning samt eventuel månedlig opfølgning på store afvigelser vil være den 

fremadrettede form. 

 

6. Skoleåret 2012/13 

Støtteforanstaltninger omlægges således vi i videst muligt omfang bruger vores faste lærere. Det 

mener vi forbedrer kvaliteten. Uforudsete udgifter skulle vi gerne minimere kraftigt. 

Fælles mødetid og bibliotek er skåret ned. 

Vi har arbejdet efter at beholde samme antal lærere som sidste år. 

En lærer, som har søgt andet job af praktiske hensyn og fået det. Stillingen besættes af en 

”overflytter”.  Vi har 2 barselsvikariater af længere varighed – vi ved ikke p.t. hvordan de bliver 

besat.  Sidste planlagte fagfordelingsmøde er planlagt til i morgen, og dér forventer vi, at lærernes 

arbejdstid for næste skoleår mere eller mindre falder på plads. 

Vi vil være 100% sikre inden der meldes noget ud. Det forventer vi sker i løbet af 14 dage. 

 

7. Klassesammenlægning 8. klasse 

Vi talte om det praktiske element ved en klassesammenlægning. En forældre udtrykker bekymring 

for det faglige niveau i en aktuel klasse.  

En fremskyndelse af klassesammenlægningen har været begrænset af, at der har været for mange 

elever til 2 klasser før sommerferien.  

 

8. Meddelelser 

En opsigelse i SFO afpasser lige nu bemandingen i forhold til elevtal og budget. 

Støtteforanstaltninger fylder også en del i SFO regi. SFO har involveret sig meget i dette. 

 

9. Eventuelt og siden sidst. 

Bakkeby – virkelig stor ros til arrangementet. Det er rigtig godt for børnene, som næsten ikke kan få 

nok. Rar følelse hos forældrene. 

 

 

 

Næste møde den 12.6.2012 

Budget SFO 

Oplæg vision (væsentligt mange er tilstede)  

Kantine mad – smagsprøver 

Regnskabsopfølgning på første 5 måneder. 

 


