
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

   

 

Referat af møde 

Den 10. september 2019 kl. 18.15 - 20.30 Personalerummet afd. Marienlyst   
 

MØDEDELTAGERE  

Finn Filsø 

Morten Sørensen 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

Michael Christensen 

 

 

Elevrepræsentanter: 

Karoline Larsen 

Gabrijela Stojkovic 

Ayat Khaled Amair 

Fraværende: 

Marie Frederiksen 

Rasmus Pedersen 

Morten Villadsen 

 

 

Formøde for forældrevalgte kl. 17.00 – 17.30 

Valg til Husrådene kl. 17.30 – 18.15. 

 

 

 R e f e r a t 
Sag nr. 1  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Punkter til fremtidige dagsordener skal sendes til Joy, Finn eller Tove senest: 

25.09.19   Oktober mødet 

04.11.19   November mødet 

07.01.20   Januar mødet 

04.02.20   Februar mødet 

10.03.20   Marts mødet 

14.04.20   April mødet 

19.05.20   Maj mødet 
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 R e f e r a t 
Sag nr. 3  Spørgsmål til informationsskrivelsen. 

Bilag vedhæftet. 

Sidst på måneden igangsættes en proces med pædagoger og medhjælpere, 

hvor der vil være fokus på arbejdsmiljø og arbejdskvalitet.  

Processen vil formentlig ende ud i en ny arbejdstidsaftale. 

Lærerne var igennem samme proces sidste år.  

 

Sag nr. 4  Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet på afd. MA har holdt møde og valgt formand og næstformand.  

Da der var flere kandidater til posterne, blev der afholdt kampvalg. 

Elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen repræsenterer elever på alle 

afdelinger. 

Kontaktlærerne for de tre afdelingers elevråd mødes snarest og planlægger 

samarbejdet. 

Der er afsat 4000 kr. i budgettet 2019 til elevrådet. 

 

Sag nr. 5  Opdatering af årshjulet. 

Bilag vedhæftet. 

Årshjulet opdateres løbende. 

 

Sag nr. 6  Høringssvar budget 2020. 

Handlingskatalog – Budgetproces 2020 vedhæftet 

 

2 punkter i handlingskataloget berører skole- og SFO området: 

 Indførelse af lukkedage i påskeferien med behovspasning i 

SFO. 

Forslaget vil få konsekvenser for antallet af årsværk i SFO. Det kan 

blive svært at opretholde fuldtidsstillinger i SFO.  Dette vil også have 

en afsmittende virkning på skolen. 

Færre forældre bruger SFO ved behovspasning. Kan være et problem 

for nogle forældre 

 

 Besparelse af ledelse – skoleområdet. 

Personaleforbruget til ledelse og administration reduceres fra skoleåret 

2020/2021. Reduktionen gennemføres ved at nedskrive tid til 

administrativ ledelse og administration, samt pædagogisk ledelse. 

Teknisk set vil ledere på skoleområdet fremadrettet skulle undervise i 

folkeskolens fag i et antal timer pr. uge. 

Når lederne skal ud at undervise er der færre timer til lærerne. For 

Trekløverskolen vil det sige, at vi bliver reduceret med ca. 1 stilling. 

Lederne kan evt. undervise i valghold, have støttetimer eller 

vikartimer. 

Tilgængeligheden til lederne bliver sværere, når de også skal ud at 

undervise. 

Sanne laver høringssvar.  Input sendes til Sanne hurtigst muligt. 

 

Høringssvar sendes til Tove senest torsdag den 19. september 2019. 
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 R e f e r a t 
 

Sag nr. 7  Budgetopfølgning – skolen. 

Bilag vedhæftet. 

 

Ved budgetårets start var der ca 400.000 kr. på driftsbudgettet, som ikke blev 

fordelt.  

På nuværende tidspunkt ser det ud som om, der vil blive et underskud på 

lønbudgettet / vikarbudgettet. Derfor tilbageholdes de 400.000 kr. til at dække 

dette underskud. 

Driftsbudgettet udmeldes på baggrund af bl.a. elevtal.   Så jo flere elever, jo 

flere penge.  

 

Bestyrelsen påpegede, at de fysiske rammer på især afdeling Græse Bakkeby 

og afdeling Marinlyst bliver mere og mere nedslidte.  Der bør afsættes penge 

til renovering. 

Skolens budget skal ikke dække renovering af bygningerne. Dette hører under 

Teknisk afdeling.    

 

Sag nr. 8  Lærernes dag den 5. oktober. 

Lærernes dag markeres fredag den 4. oktober 2019. 

Bestyrelsen taler sammen om, hvordan de vil markere dagen. 

 

 

Sag nr. 9  Bestyrelsens fokuspunkter 2019 /20. 

Hvilke principper skal revideres i år. 

 

Bestyrelsen besluttede at revidere følgende principper: 

 Princip for brug af medier og IT 

 Princip for lejrskoler 

 Princip for skole-hjemsamarbejde. 

 

Bestyrelsen mangler en tilbagemelding fra brugerne af principperne. 

Er principperne anvendelige – bliver de brugt i dagligdagen.  

 

Alle principper er behandlet på lærermøder og i MED-udvalget inden de er 

vedtaget i skolebestyrelsen. 

 

Joy undersøger hvordan personalet bruger principperne. 

Der arbejdes videre i organisationen med, at alle får kendskab til principperne.  

 

 

Sag nr. 10  Branding af skolen. 

Bl.a. indskrivning til 0. kl. 

 

Lederteamet arbejder på en samlet plan, om hvordan vi tiltrækker flere elever 

til klasserne.  

Såfremt nogle medlemmer af bestyrelsen har gode ideer, skal de sendes til Joy 

hurtigst muligt.  



 

 

4/5 

 R e f e r a t 
På mødet blev følgende input drøftet: 

 

 Samarbejde med børnehusene 

 Ansætte konsulent på kommunalt niveau. 

 Bruge kommunens kommunikationsmedarbejder. 

 Bruge skolens hjemmeside mere. 

 Mere fokus på de enkelte afdelinger. 

 Informationsmøder før de private skoler. 

 

I forbindelse med indskrivning til kommende 0. kl. afholdes i år 

informationsmøder på begge afdelinger. 

 

I forbindelse med implementering af Aula fra uge 43, får skolen en ny 

hjemmeside. 

Gode ideer til, hvad der kan lægges på hjemmesiden, sendes til Adm. leder 

Michael Christensen. 

 

 

Sag nr. 11  Evaluering af bestyrelsens deltagelse i forældremøder. 

Skal bestyrelsen deltage hvert år i alle klasser ? 

 

Bestyrelsen besluttede, at de fremover vil deltage i første forældremøde på 0, 

4, og 7. årgang. 

 

Bestyrelsen står dog altid til rådighed til forældremøder. 

 

Sag nr. 12  Høring om ændring af lokaler. Høringsprist d. 28. september 2019. 

Uddannelsesudvalget har sendt sag om flytning af Klub mix til lokaler på 

Trekløverskolen afd. Falkenborg i høring. 

 

Forslaget lyder således: 

” Det foreslås at anvende de nuværende lokaler til skolebiblioteket i bygning F 

til klublokaler. 

Der indrettes klubopholdslokaler i kælderetage og stue. Kælderen benyttes i 

øjeblikket til hhv. bogdepot og depot for teknisk service. 

Biblioteket flyttes til 1. sal i bygning F. Depot for skolebøger etableres på 1. sal 

i bygning G. Her er handicapkonsulenterne p.t. placeret. De ønsker at flytte til 

anden placering grundet arbejdsmiljø, og det formodes derfor, at lokalerne vil 

være tomme, når det bliver aktuelt at rykke skolebøgerne. 

Depot for teknisk service, etableres i kælderen på bygning G ” 

 

Skolen bruger også nogle af lokalerne til lærerforberedelse samt lager af 

undervisningsmidler.  Begge dele flyttes til andre steder på skolen. 

 

Finn / Marie laver høringssvar.  Input sendes til Finn snarest. 

 

Høringssvar til Tove senest torsdag den 26. september 2019. 
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Sag nr. 13  Eventuelt. 

Forslag om at afskaffe begrebet ”Blå mandag”   

I stedet lægges op til man kan afholde et socialt arrangement i løbet af 

skoleåret for alle i klassen. 

Ledelsen tager forslaget op med forældrene. 

 

For at udnytte skolens økonomiske ressourcer bedre har ledelsen besluttet, at 

der på afd. Marienlyst kun kommer vikar på de timer, hvor det giver mening 

og der kan foregå en kvalificeret undervisning. 

Ved langtidssygdom sættes der altid vikar på. 

 

Bestyrelsen kan indstille et forældrevalgt medlem som kandidat til bestyrelsen 

for CampusU10. Såfremt nogle af medlemmerne ønsker at blive indstillet som 

kandidat skal dette meddeles til Tove senest d. 7. oktober 2019.  

 

Bestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2019 besluttet, at der i skoleåret 

19/20 afholdes lejrskole for 6. kl. med èn overnatning, for 7. kl. med èn 

overnatning og for 9. kl. med to overnatninger. 

 

Sag nr. 14  Personalenyt. 

Joy orienterede om personalesituationen. 

 

 

Punkter til næste møde: 

 Pædagogiske ledere fra Græse Bakkeby deltager 

 Retningslinjer for elevrådet (ønsket af eleverne) 

 Trafikpolitik. 

 Branding / indskrivning til 0. kl.  

 Kommunikationsstrategi 

 Statistik fravær, elevtilgang og elevafgang. 

 Revidering af princip. 

 

 


