
Skolebestyrelsesmøde 3. april 2020 på platformen ’Teams’ 
  
 

Forældrevalgte   Medarbejderrepræsentanter   Ledelsesrepræsentanter  

Runa Hyldegård Jepsen, forperson 
Kari Moseng, næstforperson 
Carsten Primdahl  
Grethe Sandholm -delvis 
Lotte Svane  
Malene Vestergaard -afbud 
Sune Henriksen -afbud 

Morten Øbro, lærer  
Mikael Møller, pædagog 
   

Jette Bjørn Hansen, 
skoleleder (Ordstyrer) 
Mads Hansen, administrationsleder 
Gitte Baggesen, pæd.leder indskoling 
(ref) 
Mette Malmros, pæd.leder mellemtrin  
Solveig Klyvø, pæd.leder udskoling -
delvis  

 
Bilag 1: Præsentation af Regnskab 2019 og forslag til Budget 2020  
Bilag 2: Overblik over indsatser i det kommende skoleår 
Bilag 3a: Lektionsfordelingsplan 2019-20 
Bilag 3b: Lektionsfordelingsplan 2020-21 
Bilag 3c: Opmærksomhedspunkter til lektionsfordelingsplan 
Bilag 4: Lokalekapacitet 
Bilag 5: Principskema 
 

Dagsorden: 
 

1. Præsentation af regnskab 2019 og forslag til budget 2020. 
2. Skoleårets planlægning, pædagogiske og faglige indsatser samt overblik over politisk bestemte 

initiativer på skoleområdet.  
3. Indfasning af ny lektionsplan jf. Folkeskoleaftalen. 
4. Lokalekapacitet. 
5. Princip skema for skoleåret 2020-21. 
6. Eventuelt 

 
 
 

1. Præsentation af regnskab 2019 og forslag til budget 2020. 

Bestyrelsens kommentarer til regnskab 2019 og budget 2020: 

Det er glædeligt at regnskabet for 2019 ender så fint.  

Det er dejligt at personalreducering ikke bliver nødvendig i dette forår, og det er en lettelse at den nye 
budgettildeling ”kun” kommer til at koste skolen 400.000 kr. i 2020.  

Kantinens overskud bør primært går til råvareindkøb, der kan give mulighed for større variation i menuen.  

Det er dejligt at der afsættes penge til den optimering af udearealerne, som der ikke var mulighed for i 
2019, specielt set i lyset af at bevægelsesbåndene reduceres.  
 
SFO’s regnskab og budget:  - ingen kommentarer 
 
 

2. Skoleårets planlægning, pædagogiske og faglige indsatser samt overblik over politisk 
bestemte initiativer på skoleområdet.  

Punktet blev ikke drøftet nærmere. 



 
 

3. Indfasning af ny lektionsplan jf. Folkeskoleaftalen. 

At bevægelsesbånd er fjernet i 8. og 9. klasse gør det ekstra vigtigt at få bevægelse ind i undervisningen – 
hvilket generelt er en rigtig god idé.  

Vedr. svømning på 4. årgang: Det er rigtig ærgerligt hvis der sker en besparelsen på svømningen, både fordi 
det er en væsentlig ting, at børn får lært at svømme i et lande med så lang en kyst, og fordi det er noget 
vores børn sætter stor pris på.  Vi har fået en god ordning med at kunne bruge svømmehallen på Ingerslev. 
Ingen af forslagene om svømmeundervisning i reduceret form er gode. 

Bestyrelsen godkender budgettet, under den forudsætning af at skolens ledelse kigger på 
budgettet igen og undersøger om der kan findes tekniske og økonomiske muligheder for fortsat 
at kunne have svømning på 4. årgang. 
 
 

4. Lokalekapacitet 
 
Punktet blev ikke drøftet nærmere. 
 
 

5. Princip skema for skoleåret 2020-21 
 
Punktet blev ikke drøftet nærmere. 
 

6. Eventuelt 

Skolerejsen på 8. årgang udskydes til efter sommerferien. De penge der er indbetalt, bliver derfor stående 
på skolens konto. Forældrene får tilbud om at få pengene tilbage nu, hvis de ønsker det, deres barn flytter 
skole eller lignende.  

Der afsættes ikke driftsmidler til nye vandposter, da det vurderes at der er rigelig adgang til rindende vand 
på skolen, og det viste sig at vandposterne udelukkende kunne bruges til at drikke fra direkte, og derfor 
valgte børnene alligevel at fylde deres drikkedunke andre steder. Beslutningen om at skolen ikke bruger 
driftsmidler til dette fremadrettet er taget i samråd med elevrådet. 

Kommende møder 
Mødet den 15/4 flyttes til den 6/5 

Mødet den 2/6 flyttes til 11/6 

   
 


