
        

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 24.03.2021   
   

Dato: 24.03.2021   
Tidspunkt: 19.00 – 21.00   
   
Sted: Microsoft Teams   
   
Mødeleder: Mads Skatka   
Referent: Mikael Bugge Andreasen / Jesper Larsen  
   
   

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads Skatka, 
næstformand (MSK) * Tanja Christensen, næstformand (TC) *    
Michael Schrader (MISC) * Kasper Løgstrup (KL) * Rikke Dueholm (RD) * Pernille Obel 
(PO)   

   
Deltagere medarbejdere: Morten Henriksen (MH) * Vickie Rugaard Bruun (VRB)   
   
Deltagere elever:   Marco og Sebastian  
   
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU), Jesper Schytz Larsen (JSL)  
   
Gæster:  
   
Fraværende: Morten Henriksen, Sebastian  

(Marco deltog fra og med pkt. 3.)   
   

Mødetema: Opsamling   

Dagsorden    
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, 

gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B)   

Tid   
Estimeret  
tid til  
punk-  
tet   

Referat   
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af 

evt. ansvarlig, kommunikation og evt. deadline.   

1) Velkomst   
a) Præsentation og godkendelse af dagsorden 

(B) (RBJ)   

   

5   
  

Pkt 1a. Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændringer til dagsordenen i 
forhold til tidligere udmeldt.  

 

  

 

2) Skolens arbejde   
a) Fremtidens folkeskole (O) (BU)   
b) Kommende 9. klasser (DB) (BU)  

   
Medsendt materiale:   I/A   

45  a) 

Under opstart. Udgangspunktet er ”træet med de 21 mål”, hvoraf B&U har fået 

udvalgt 3 af målene. 
- Ingen børn må føle sig ensomme 

- Sundhed og bæredygtighed (fx BMI, bevægelse, mad, ”grønne 

sammen”) 
- Flest mulige på ungdomsuddannelse 

Vi har tirsdag været med til at finde pejlemærker der kan vise udvikling indenfor 

målene. Dette skal nu bearbejdes i B&U 
 

Vi er med i 2 projekter sammen med andre skoler. Projekterne skal være færdige til 

sommerferien. 
- Hvordan får vi 2 sprogede forældre til at involvere sig i skolen 

(Finderuphøj, Vestre, Søndre, Vestervang) 

- Co-teaching – en fortsættelse og videreudvikling af inkluderende 
læringsfællesskaber (Vestre, Brattingborg, Rødkærsbro, 

Vestervang) 

 

b) 

Vores kommende 9. kl. bliver på 52-55 elever. Hver klasse må være på ma 28 
elever. Set ud fra et økonomisk synspunkt skal vi derfor have 2 klasser. 

Lærerne på nuværende 8. klasse er kommet med input omkring trivsel og 

faglighed, som BU har fremlagt på mødet. 
Punktet blev drøftet. 

 

 



3) Bestyrelsens arbejde   
a) Økonomiopfølgning og budget (DB)  

(JSL + RBJ)  
b) Timefordelingsplan (DB) (BU)  

   
Medsendt materiale:   
•  I/A   

45   a) 

Budget gennemgået. Besluttet at der skal budgetteres med et opsparet overskud på 

ca. 2. mill. til at imødegå nedgang i elevtal i ASF som udmøntes i tildelingen 
straks, mens personalereduktion ikke kan se med samme hastighed. 

Jf. pkt. 2 afsættes der 250.000 til at fastholde 9. kl. 2. halvår i 2021 og tilsvarende i 

første halvår i 2022. 
Budgettet er foreløbig godkendt, men afventer endelig godkendelse til efter MED-

drøftelse og evt. kommentarer i uge 14. 

 
b) 

Udsat til ekstraordinært møde i uge 14 
4) Trivsel på skolen   

a) Corona-update, trivsel hos elever og 
personale (OD) (BU)   

   
Medsendt materiale:  

      

15   Punktet udgår 

5) Orientering og meddelelser   
   
Medsendt materiale:  

      

5    Intet til referat 

6) Eventuelt (O) (RBJ)     0   RBJ orienterer om 3 opstartsmøder for de kommende ALFA klasser, som foregik 

via TEAMS.  

7) Godkendelse af referat (B)    
   

5   Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt af alle tilstedeværende.    
   

    

        

    RBJ bemyndiges efterfølgende tilpasninger inden upload på hjemmeside.    

8) Lukkede sager (ODB)   
a) i/a   

0   
   

   
Emner til næste møde   
• Opdateret udkast trivselsprincip   
• Udkast til princip for skole-hjem samarbejde  
• Opdatering på skolepatrulje  
  
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder   
• Idéer til brug af græsareal ved A-klasserne   
   

   
Aftalte actions   

      

    



    


