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Referat fra  møde i skolebestyrelsen mandag d.9. december 2019 kl. 17 – 19.30 
        
Nyt fra: Formanden - intet 
 Børnehuset –  
Under pkt. 1. 
 Elevrådet 
Rasmus fortalte at et par elever har deltaget i fælleselvrådets møde. Fælleselevrådet 
koordineres af ungdomsskolen og alle skoler deltager. 
Lokalt har der også været møde og Dan har en oversigt over ønsker og forslag fra 
klasserne 
 8544. Hvem skriver og hvad fortæller vi om    
  Rikke skriver om arrangementet med usk og ssp . 
      
 
          

1. Opfølgning på og drøftelse af punkter fra dialogmødet for daginstitutioner (3.12.)  
 
Helle havde fremsendt en beretning fra dialogmødet for institutionsområdet. 
Herunder: 
Besparelser på specialpædagogisk team og anvendelsen heraf 
Demografisk regulering 
Mad,- og måltidspolitikken 
Tilsyn med institutionerne. 
Dagsordenspunkt om bestyrelseskonstallation blev ikke taget op på dialogmmødet 
 
Anne gennemgik og Michael supplerede. 
 
Helles skriv vedlægges 
 

 
 

2. Drøftelse i de oprindelige to grupper: videre med visioner og principper.         
 



a. 45 min i grupper. I visionsgruppen har Lars et oplæg på baggrund af sidste 
mødes aftaler. Gruppen kvalificerer det. Principgruppen fortsætter sit 
arbejde. 

b. 15 min fælles i hele bestyrelsesgruppen. Opsamling og aftale om det videre 
forløb. 
 
Grundet det begrænsede fremmøde opsummerede Lars visionsgruppens 
arbejde:  
Nøgleordene er : Nærhed, Udsyn, Mangfoldighed 
 
Lars sammenskriver visionsgruppernes arbejde med henblik på at 
medarbejderne får mulighed for at bidrage.  
Lars’ sammenskrivning på bestyrelsesmødet 14. januar og herefter på 
lærermødet 22. jan 
 
 

3. Evaluering af fællesarrangement 19.11 på skolen 
Rikke og Michael deltog i mødet. Dagsorden blev for ”omvendt” med for lidt plads til 
misbrugsproblematikken.  
Det havde været bedre at bytte rundt i dagsorden, for oplæg fra ssp og usk var relevante 
nok. Det tog bare al tiden.  
 
 
Rikke skriver til 8544 og henviser også til de websider som misbrugskonsulenten henviste 
til.  
 
Der er forslag om at skolevægring bliver tema for det næste arrangement.  
 

4. Orientering:  
 

a.  Byggeriet og aflevering d. 4. december 
Anne orienterede om byggeriet og afleveringen heraf. Der er ikke en endelig dato 
for aflevering. Der er en lang mangelliste vedr. det indvendige.  

b.  Flytteproces. Montering af det sidste inventar pågår og flytningen er så småt i 
gang.  
23. dec er der bestilt flyttebil og fra 6. januar bliver der passet børn i det nye 
børnehus. 
 

c. Kort om Budget 2020, Penge følger eleven.  
På næste møde har vi økonomien på. Der har været drøftelser af flere 
modeller for ”pengene følger eleven”, men ikke en afklaring heraf. Intet 
vedtaget endnu. 
 

d. Personale (b-dagsorden) 
 
5. Evt. 

Skolebussen vil forsøgsvis have af,- og påstigning på Skolevej og vil  således 
være ude af den trængsel der er i morgentrafikken.  



 
 D. 7. januar er der informationsmøde for forældre til kommende skolestartere 
 

Næste ordinære møde er d.14.01.2020 
 


