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Økonomi, 2022-budget
Søren præsenterer 2022-budget for skole og sfo.

Målet er at fastholde og kvalificere arbejdet ifbm en sund og god økonomi.

For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2021 ca kr 1,23 mio. 2021-regnskabet
indebærer et underskudsresultat på ca kr 0,33 mio. Og opsparingen primo 2022 er altså ca kr
0,9 mio.
2022-budgettets samlede tildelte midler er nu på ca kr 50,18 mio., og de samlede forventede
udgifter er på ca kr 50,17 mio. Altså er budgetteret resultat et overskud på ca kr 0,01 mio.
En nævneværdig udgiftspost er igen ”betaling specialklasser”. Den nye praksis om løbende visitering til specialklasser indebærer en forhøjet budget-usikkerhed.
Elev-antallene på nogle årgange indebærer også en budget-usikkerhed. De tildelte midler påvirkes af de såkaldte 5/9-tal. Mere konkret påvirkes tildelte midler af om årgangs-tallene er
56 (eller færre) elever eller 57 (eller flere) elever.
Angående sfo-delen var opsparingen primo 2021 ca kr 0,85 mio. 2021-regnskabet indebærer
et overskud på ca. kr 0,46 mio. Og opsparingen primo 2022 er altså ca. kr 1,31 mio.
2022-budgettets samlede udgifter er på ca kr 7,96 mio., og de samlede forventede udgifter
på ca kr 8,8 mio. Altså er budgetteret resultat et underskud på ca kr 0,84 mio.
Den mest nævneværdige udgiftspost er det nye udeværksted (udsat fra 2021).
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Byggeprojekter

Målet er at opnå orientering herom.

Søren orienterer om status.
Søren orienterer også om en ny rolle som såkaldt
indeklimaambassadør.

Søren orienterede om projektindstillingen på ca. kr 120 mio. Som kommunalbestyrelsen helt
samtidig behandlede på kommunalbestyrelsesmøde. Han orienterede også om, at DRP4 har
haft et indslag om indeklima og vores skole, og at f.eks. lokalavisen også har skrevet om byggeprojektet. Endeligt orienterede han om rådmandsbesøg mandag den 4 april 2022.
Søren fortalte, at Charlotte Jensen er udpeget til ny funktion som pædagogisk indeklimaambassadør. Uddannelsen handler navnlig om hvordan man kan bruge det fysiske miljø til at
understøtte det pædagogiske arbejde.

2022-F-2-3

Samarbejde med klub A45
Søren og Frank orienterer.

Målet er at opnå orientering samt friere drøftelser heraf.

Søren fortalte, at Thomas Sprogø er ny leder i klub A45. Der indgås hvert år en lokal partnerskabsaftale mellem FU og skolen. Det lokale samarbejde anses på mange måder som ret eksemplarisk. Der er tilknyttet pædagoger fra A45 til 4-9. årgang. De også deltager i nogle af
teammøderne. På 7-9. årgang varetager de understøttende undervisning i 1 lektion (hver 6
uge).
Skole og klub er begge optaget af sammen at skabe de bedste rammer for børnene, hvilket er
både i planlagte aktiviteter i løbet af året, men også i forhold til adhoc-opgaver, der skal
løses. Skolen og klub har fælles aftenmøde i skoleårets start, hvor man kigger på trivslen på
årgangene. Herefter aftales på årgangene forskellige indsatser.
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Specialklasseafdelingen
Søren orienterer om status.

Målet er at opnå orientering samt friere drøftelser herom.

Søren orienterer også om ny praksis vedr løbende
visitering, herunder en aktuel klasseoprettelse og
klassesammenlægning.

Ole har (som skolebestyrelsesformand) modtaget en forældrehenvendelse vedr en klassesammenlægning. Henvendelsen viser nogle forældres bekymring (og utilfredshed) med den nærmere klasseteamsammensætning.
Klassesammenlægningens baggrund er, at elevtallet var så lavt, at det ikke pædagogisk og
økonomisk var forsvarligt at fastholde dem. Der var ikke udskolingselever, der kunne visiteres
fra PPR til klasserne. Men samtidig med klassesammenlægning blev der oprettet en ny indskolingsspecialklasse. Som en del af den samlede proces blev der ændret i fagfordelingen.
Bekymringen mv handler navnlig om, at skolepædagogen i den ene klasse ikke skal fortsætte med disse elever. Forældrene er blevet inviteret til møde herom på skolen. Men det har
endnu ikke været muligt at opnå en fælles forståelse for beslutningen. Forældrene har
kontaktet PPR og BU.
PPR har i processen bakket op om, at det er skolens ledelse, der har kompetence og ansvar
for fagfordelingen. Skoleledelse og personale er meget opmærksomme på trivslen hos alle
elever, der er involveret i klasesammenlægningen. Skolebestyrelsen har forståelse for forældrebekymringen mv, men vi anerkender også ledelsens kompetence for fagfordeling mv.
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Trivsel, elever

Målet er at opnå orientering.

Søren orienterer om trivselsundersøgelser for elever.

Søren fortalte, at vi lige har modtaget resultaterne af den kommunale sundhedsmåling. Men
at vi endnu ikke har modtaget resultaterne af den nationale trivselsmåling.
Generelt ser resultaterne positive ud. Noget af det lidt negative er, at en del elever er stoppet
med foreningsaktiviteter i deres fritid.
Resultaterne analyseres nærmere af klasseteams mfl ved det kommende skoleårs opstart.
Sammen med klub A45 gennemgår man resultaterne og omsætter det til en række indsatser.

2022-F-2-6

Sundheds- og seksualundervisning
Ole mfl orienterer om udvalgets mere langsigtede
ønsker til seksualundervisningen.

Målet er at opnå orientering samt
friere drøftelser heraf.

Ole orienterede om udvalgets arbejde. Resultatet heraf er som følger:

Frank fortalte, at det er på afdelingsmødet i uge 17. Her vil medarbejderne arbejde mere ned
i hvilke temaer, der er er relevante på hvilke årgange og hvem, der skal være tovholder på
den enkelte årgang (f.eks. klasselærer, biologi/NT-lærer). Der planlægges med en fagdag på
5-7. årgang, hvor der sættes fokus på det.
Søren fortalte, at skolen har udvalgt en medarbejder til at blive ressourceperson på området.
Medarbejderen er under uddannelse heri.
Søren fortalte, at den kommunale sundhedsmåling viser, at eleverne selv vurderer at de har
ret stor viden om området.

2022-F-2-7

2022-skolebestyrelsesvalg
Ole mfl. orienterer om det forestående valg af
forældrerepræsentanter, herunder procedure, tidsplan mv.

Ole orienterede om det forestående valg af 3-5 ny forældrerepræsentanter. Jane og Anders er
allerede udtrådt, og Lone ønsker at udtræde nu ved valgperiodens udløb. Der er allerede to
nye forældre som har meldt sig som kandidater.
Søren kontakter forvaltningen om muligheden for at få en oplægsholder ud til et forældremøde. Søren og Ole sørger for behørig opfordring/invitation mv. Tidsplanen er, at der
udsendes opfordring/invitation den 4 maj 2022, og at der er frist for opstilling den 18 maj
2022.
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Afrundende …

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Kathryn Nielsen, Ole Laursen
Medarbejderrepræsentanter, Mads Vejlgaard (suppleant for Hanne Liborius), Birgitte
Salling
Elevrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen
Afbud: Trine Nørgaard, Lone Jensen, Nikolai Rosenkilde

