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Afbud til mødet: Pia, Laila B,  
 
 
Ordstyre: Laila  
 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

Ingen bemærkninger 
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  

Karina skriver et brev til de øvrige forældre og det bliver sendt ud inden jul. 
 

- Skoleledelse:  
Der var den 3.12 juleklippedag med deltagelse af bedsteforældre. Der blev ser-
veret æbleskiver til alle. Der er en konkurrence om den bedste juleudsmykning i 
klasserne og vinderne får 300,- til klassekassen. 
Der var julekoncert i går aftes.  
Der er juleafslutning den 19.12 med kirkegang og fælles afslutning med julesan-
ge og alle får fri kl. 12.00 
Der er ansat nyt personale i mandags og alle er kommet godt i gang.  
 

- Personalerepræsentanter: 
God juleklippedag for alle og der var en god stemning i alle afdelingerne.  
Oplevelse af at de nye er kommet godt i gang og de er hurtigt faldet ind.  
I SFOen har der været en del sygdom og der har været udfordringer, men det er 
gået og alle er klar igen.  
 
Byrådet har besluttet at hovedparten af de varslede besparelser skal findes ved, 
at lærerne skal undervise 20 timer mere, så de i alt skal undervise 770 timer i 
gennemsnit. Der findes andre besparelser ved at lave reduceringer på biblio-
teksområdet og på at hæve forældrebetalingen i SFOen.  
 

- Elevråd: 
Der er bestilt elevskabe til mellemtrinnet og der er 8 ugers leveringstid.  
 

- Andre: 
 
 

3. Velkommen til nyt skolebestyrelsesmedlem 
 

Punktet udsat.  
 
 

4. Principper. De tre første principper gennemgås hjemme og ændringer tages med 
til mødet. 
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a) Besættelses af stillinger 
b) Cykelture 
c) Ekskursioner – hytteture 

 
Principperne gennemgået og forslag til omskrivning blev givet. Ledelsen lave æn-
dringer og forelægger det for bestyrelsen på kommende møder.  

 
 

5. Skolefest der ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmerne om der skal 
arbejde videre med punktet 

 
Vi arbejder videre med SkoleMekka.  
 

6. Budget for kommende budgetår 2019 kort orientering 
 

HV orienterede om de kommende besparelsers effekt på skolen. Vi skal reduceres 
to medarbejdere til sommer. Vi skulle reducere med tre, men har valgt at trække på 
vores opsparing og overnormere med en stilling.  
 
Dertil komme der yderlige en procents besparelser i 2020 og 2021.  
 
I SFOen skal der spares 100.000,- som hentes på opsparingen i det kommende 
skoleår.  
 

7. Eventuelt 
 
 

8. Personalesager 
 
 

9. Næste møde den 10. 01. 19. kl. 18.30 og kommende punkter: 
 

- De næste tre principper.  
 
 

10 Godkendelse af referat / underskrift. 
 


