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Skolebestyrelsesmøde 14/5-2013 
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen (formand), Steen Helles (leder), Morten Fjord (pæd. leder), Mette 
Purup (medarbejderrepræsentant - lærer), Thomas Grønborg (medarbejderrepræsentant - lærer), 
Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Mette Gundorph Wihlborg, René 
Berg, Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter), og Zacharias Bendix Væggemose (9.y - 
elevrepræsentant). 
  
Afbud fra: Peter Marker (næstformand), Tina Ruhe og Randi Christensen Stabel 
(forældrerepræsentanter). Abdikarim Ibrahim Sheek Ahmed (8.a - elevrepræsentant).  
  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Dorthe mødeleder. Rene er ordstyrer. 

 

2. Udgangstilladelse 7. årgang 

Forslag fra elevrådet (7. klasserne) omkring at give 7. årgang udgangstilladelse. På Elsted Skole har 
7. årgang ikke udgangstilladelse. Der en del dilemmaer forbundet med beslutningen. (gruppepres, 
udvalg kantine, problemer i brugsen, begrænsninger i indkøbene m.m.). 
Der blev ved afstemning truffet enstemmig beslutning om at etablere en prøveperiode frem til 
efterårsferien, hvor der evalueres. I forbindelse med tilladelsen vil det samtidig blive påpeget at 
skolens regler overholdes for såvidt indkøb. Fremover vil alt ”ulovligt” indkøb ikke blive udleveret 
igen, men destrueres. 
Prøveperioden starter hurtigst muligt ved udsendelse af sedler til forældrene.  
 

3. Konsekvenser af lockouten 

Vi kan selvfølgelig godt mærke hvad som er sket, men stemningen virker fornuftig. Der arbejdes, 

men klart er der jo stadig er ting som bearbejdes. Folkeskolereformen venter i horisonten og der 

tænkes naturligt allerede tanker i den retning.  

Økonomiske konsekvenser og konsekvenserne af de aflyste timer. Økonomisk er skolerne blevet 

næsten fuldt kompenseret. En ganske lille del er afsat til køb af mobile arbejdspladser (Ipads fx). 

Da bl.a. aflyste støttetimer, to lærertimer, ikke planlagte timer ikke skal afvikles, er skolen gunstigt 

stillet afledt af kompensation. Vores mange tjenestemænd gør ligeledes at meget undervisning er 

blevet gennemført. 

Ledelsen fremlagde en plan, således ikke kun de nødvendige timer for at kunne overholde 

minimumsantallet af  undervisningstimer gennemføres. Aflyste timer som skolen ikke nødvendigvis 

skal afholde, vil for størstedelen blive gennemført SAMT tillagt yderligere timer. Det vil betyde 

ekstra hele lektioner for mange klasser, enten i hele skoleåret eller halvdelen. 

Ovenstående er planen, men klart er at der er nogle planlægningsmæssige og logistiske ting, som 

skal gå op i en højere enhed ligesom der vil være nogle timer, som ikke vil kunne skemalægges, 

men må håndteres hen af vejen. 

Bestyrelsen bibeholder beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde om at opnormere 4 og 5 klassernes 

dansk og matematik timer.  
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4. Planlægning af skoleåret 2013/14 

En time mere i dansk og matematik på 4 og 5. årgang har været oppe i lærergruppen. Og disse 

timer vil blive indarbejdet i næste skoleår. Lærerne var også positive overfor tankerne om en ekstra 

time i 7. klasses naturfag. Ledelsen har dog vurderet at disse timer vil bringe større værdi andet 

sted, fx i merundervisningen af den lockout aflyste undervisning. 

Fagfordelingen pågår p.t. Lockouten har udskudt skemalægningen m.m. og gjort at vi tidsmæssigt 

er lidt pressede i forhold til færdiggørelsen af skemaet for næste skoleår. Målet er at skemaet er 

færdigt inden sommerferien. 

5. Skolens Regnskab 2012  

Gennemgået og kommentarer vedlagt i bilag. 

 

6. SFO Regnskab 2012, SFO Budget 2013 
Budgettet, som blev gennemgået i store linjer, fremsendes med referatet og vil blive endeligt 
godkendt på næste bestyrelsesmøde.. 
 

7. Folkeskolereform 

”gør en god skole bedre” – et fagligt løft af folkeskolen – har været sendt rundt inden mødet. 

Punktet var initieret af rådmandsdialog. Hvorvidt udspillet ender med at blive hvordan 

folkeskolereformen endeligt kommer til at se ud, er endnu meget uvis. For tidligt endnu reelt at 

sige noget, men flere udtrykte deres standpunkt, som dog var præget af den store usikkerhed. 

Vi er tidligt i processen/forløbet. 

 

8. Eventuelt og siden sidst 

Skolen har igangsat uddannelse af smartsboards brugerne på baggrund af vi har fået smartsboards i 

alle klasseværelse. Generelt har skoleledelsen fundet et behov for ekstra uddannelse i brugen af 

smartboardets funktionaliteter, hvilket via IT udvalget er igangsat. 

 

Skolevejsanalysen – tilbagemeldingen lyder at 2 af vores 3 poster er i gang med projektering, men 

der er endnu ikke sat penge af til projekterne. (oversigtsforhold, udkørsel fra p-plads). 

Det er forholdsvis små projekter i forhold til Lystrup Skoles ”omegn”. 

 

 

Næste møde Mandag den  10.6. 2013, kl. 17.00 


