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Afbud til mødet: Knud,  
 
 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  
- Skoleledelse:  

Vi har fået en henvendelse fra kommunen om, at vi skal oprette en specialklas-
se mere i indeværende skoleår. Det betyder, at vi er i fuld gang med at ansætte 
til dette og eleverne starter hurtigst muligt. De placeres på mellemtrinsgangen.  
4c splittes, så der med den nye klasse bliver to mellemtrins C-klasser – 4c og 
5c.  
Flexuge i uge 39 med tur til Tange El – museum om mandagen. Der arbejdes 
med naturfag i hele ugen og det er på tværs af klasserne på hele skolen. TJ ori-
enterede mere fra planlægningsgruppen.  
Garminprojekt i 7. årgang.  
Mega store læsedag fredag den 14.9.  

- Personalerepræsentanter: 
Gang i mange aktiviteter i SFOen sat i gang af vores to nye mandlige pædago-
ger.  

- Elevråd: 
Udskolingens fællesrum skal laves om. Der er sat to elever på opgaven som 
tovholdere.  

- Andre: 
 

3. Høringssvar på budgetforlig. Ledelsen får orientering om budgetforliget torsdag 
den 13. september, og på skolebestyrelsesmødet samme aften arbejder skolebe-
styrelsen med udarbejdelse af høringssvar til budgetforliget som skal sendes den 
26. september. 
 
Ledelsen fremlagde de besparelser, der blev beskrevet på et orienteringsmøde i 
dag for ledelserne. Der skal spares lidt over 13 millioner i kommende budget 2019. 
Det sker ved øremærkede besparelser på 4.4 mill. - 4.4 mil i generel besparelser på 
den tildelte ramme og 4.4 mill. som skoleområdet selv skal finde ved effektiviserin-
ger.  
 
Noter til høringssvar: 
 
1. Sammenhængen mellem vedvarende besparelser over de seneste år og et 

uforandret serviceniveau. Hvor er den? Hvordan kan man fortsætte en mange-
årige besparelsesrække med forventninger om udvikling? 

2. Når man skære ned, så fjerne man hænder, men samtidig forvente det samme. 
Det vil uvægerligt give konflikt mellem borgerne og de ansatte.   

3. Skolebestyrelsen ønsker indflydelse på den 1%s besparelse.  



 

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: 
13. september 2018 

Side: 
1 

                                                                   
  Dagsorden 

Kl.: 
18:30-21:00 

 
 1/2 

 

 

 

4. EJ. skole bliver straffet på, at der ikke er udligning på gennemsnitslønningerne.  
5. Udfordringer på tildelingensmodellen som ikke er retfærdig ift. Ej. Skole 

 
4. Eventuelt 

 
 

5. Personalesager 
 
 

6. Næste møde og kommende punkter:  
 

Næste møde:  

• Skolefest 
• Skolevejsanalyse den 25.9 8.30 – 9.15:Kommunen gennemfører skolevejsanalyse og 

vil gerne have deltagelse af et skolebestyrelsesmedlem.  

• Økonomi og tildelingsmodeller, almen og inklusion. Betydning for muligheder. 
Oplæg om hvordan skolen får tildelt midler til drift – de såkaldte tildelingsmodeller.  

• Statistik på elevskader i skoletiden. Leg på UFOen.  

• Skolebestyrelsens arbejdsområde. Hvad arbejde vi med og hvad må vi ikke 
arbejde med.  

• Samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. Ugeplaner i almenom-
rådet.  

 
 

7. Godkendelse af referat / underskrift. 
 


