
 

   

Skolebestyrelsesmøde 

 

 
Mødedato: 14. januar 2020 Tidspunkt :  19.00-21.30  

Mødested : konferencerummet Forplejning: HF, JH, KH   

Afbud: Lars, Michela, Lærke, Stephanie, Janni 

 
O: Punkter til orientering. 

D: Punkter til drøftelse/debat. 

B: Beslutningspunkt.      

G: Punkt til godkendelse. 

 

1.  Godkendelse af referat (G) 

Referat eftersendes dagsordenen før mødet. 

 

Godkendt 

 

2.  Elevrådet (O og D) 

Elevrådets formand og næstformand orienterer om arbejdet i elevrådet. 

 

Elevrådet er ikke repræsenteret  

 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 

- Aula – status. 

Der kommer en ny opdatering i vinterferien. Her bliver det blandt andet muligt, at få 

notifikation på opslag i Overblik.  

Der er lige nu en udfordring i forhold til, at det langt fra er alle, der får de opslag, 

der bliver lagt op til alle.  

Eks. er julenyhedsbrevet fra bestyrelsen ikke kommet ud til alle.  

 

- Ansættelse barselsvikariat – pædagog 

Der er ansat pædagog, der starter d. 27. januar.  

 

- Elevtal 

Ingen ændring 

 

- Evt. flytning af dato til næste bestyrelsesmøde –høring på kommunal 

kvalitetsrapport. 

Vi beholder vores møde, og laver i stedet høringssvar ud fra input til 

bestyrelsesformand/Helle.  

 

Skolens nye hjemmeside er oppe og køre – der bliver rettet til i løbet af ugen i 

forhold til trykfejl og diverse rettelser.  

 

Danmarksindsamlingen – det er muligt at være med til som skole, at hver elev sælger 

en lille ”hjerte-pin” til en værdi af 25 kr. Vi bakker op. 

 

4.  Høring på forslag om udmøntning af 10 mio. kr. puljen. (O, D og B) 

Høringsbrev og sagsfremstilling er medsendt dagsordenen. 

Der udarbejdes eller aftales udarbejdelse af høringssvar på mødet. 

 

HF fremlægger – herefter drøftelse af forslaget som går på at fordele midlerne efter elevtal.  

Forslaget er meget fornuftigt i forhold til skolen. Vi slutter op om forslaget.  
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5.  Høring på forslag om udmøntning af budgetudfordringer for 2020. (O, D og B) 

Høringsbrev og sagsfremstilling er medsendt dagsordenen. 

Der udarbejdes eller aftales udarbejdelse af høringssvar på mødet. 

 

HF fremlægger – herefter drøftelse.  

Det er svært at gennemskue de forskellige reduktioner, og hvilke konsekvenser det får, da 

mange af tingene er uden for ”vores” område. 

Det er bekymrende, at den ekstra tildeling der er kommet på 10 mio. bliver reduceret igen.  

Formand/HF laver udkast til høringssvar.  

 

6.  Opdatering af princip – Trivselsplan og antimobbestrategi. (O og D) 

Princippet og antimobbestrategien er gennemskrevet og vil blive gennemgået fra udkast.  

Udkastet præsenteres på mødet.  

 

HF gennemgår det reviderede princip – løbende drøftelse. Princippet rettes til, og kommer til 

godkendelse på næste møde.  

 

7.  Evt. 

 

Vi skal på et senere møde se på den nye styrelsesvedtægt i forhold til vores valgprocedure til 

skolebestyrelsen samt en opdatere vores forretningsorden.  

 

8.  Lukket møde. 

 

 

9.  Punkter til næste møde: 

- Data fra Ødsted Skoles kvalitetsrapport. 

- Høring på den samlede kommunale kvalitetsrapport. 

- Budget til godkendelse. 

- Fremtidig ramme for afkortning af skoledagen. 

- Godkendelse af ”Trivselsplan og antimobbestrategi” og principper for 

forældremøder 

 

 


