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Mødereferat
Dagsorden for dette
gennemgang mv.

møde,

kort

mundtlig

Dagsordenen for mødet blev kort gennemgået. Umiddelbart forud for mødet blev der afholdt
et orienteringsmøde om vores byggeprojekt.
Første skolebestyrelsesmøde i skoleåret 2022-2023 forventes at blive onsdag den 24. august
2022. Punkter på dette møde bliver bl.a. ny-konstituering og nærmere planlægning af
skoleåret.

2022-F-3-1

2022-skolebestyrelsesvalg

Målet er bla at opnå orientering.

Søren orienterer om valgresultat.
Vi takker Lone og Nikolai for indsatsen ifbm deres
udtræden af skolebestyrelsen.

Reza Karimi, Trine Henriksen, Louise Bro og Heidi Johannsen er nyvalgte medlemmer af skolebestyrelsen. De nye medlemmer præsenterede sig kort.
Jane Houlind Ulsøe og Anders Møberg er allerede udtrådt af skolebestyrelsen. Lone Jensen og
Nikolai Rosenkilde udtræder nu af skolebestyrelsen. Vi takkede for indsatsen.

2022-F-3-2

Økonomi, aktuelle 2022-nøgletal
Søren orienterer.

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

For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2022 ca kr 0,9 mio.
Juni-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 50,9 mio, og forventede udgifter på ca kr 50,7
mio. Altså lige nu et balanceret overskudsresultat på ca kr 0,2 mio
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Der er en opmærksomhed på elevtallet på to årgange, navnlig mhp på hensigtsmæssigheden
i evt klassesammenlægninger (helt eller delvist). Og der er løbende opmærksomhed på
under-posten betaling specialklasser (som omhandler finansiering af visiterede specialklasseelever i vores skoledistrikt).
Opsparingen forventes at skulle bruges til indkøb af inventar mv ifbm byggeprojektet.
Angående sfo-delen var opsparingen primo 2022 ca kr 1,3 mio.
Juni-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,6 mio, og forventede udgifter på ca kr 9,6
mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 1,0 mio.
Udgiftsniveauet og underskudsresultatet er i alt væsentligt forbundet med det igangværende
udeværksteds-projekt.

2023-F-3-3

Skoleår 2021-2022, skoleårets afslutning

Målet er at opnå orientering.

18.25

Søren orienterer kort.

Søren fortalte kort om afslutningen af skoleåret, herunder 9. klassernes sidste skoledag, deres eksamener, og dimission den 21 juni 2022.

2022-F-3-4

Sundheds- og seksualundervisning

Målet er at opnå orientering.

18.35

Søren og Frank orienterer.

Eglé gav en kort baggrund for bestyrelsens arbejde med punktet og bl.a. arbejdet med at få
det ind på en række fagdage i løbet af skoleåret, så det ikke bare handler om uge 6.
Frank fortalte, at punktet har været på dagsordenen på afdelingsmøderne med fokus på
områder, hvor der kunne være behov for et ekstra fokus. Der er blevet peget på
grænsesætning og diversitet (Normstormere) som to områder, hvor de gerne vil have et
ekstra fokus.
Til at understøtte dette, så har skolen udpeget en ressourceperson Bjarne Czeloth, der bl.a.
skal hjælpe lærerne med undervisningen heri.
Heidi gav udtryk for, at det kunne være godt med en opmærksomhed på området, da bl.a.
idrætsundervisningen er ret traditionel.

2022-F-3-5

Skoleår 2022-2023, elever, klasser og
skoledagens længde samt skemalægning,
fagfordeling

Målet er at opnå orientering.

18.45

Søren og Frank orienterer.

Det er elev-antallet pr årgang (opgjort 2022-09-05), der styrer tildelte midler. Tildelingsmodellen indebærer, at 56 elever (eller færre) tildeler midler til 2 klasser, og af 57 elever (eller flere) tildeler midler til 3 klasser. Skoleledelse og skolebestyrelse bestemmer selv det mest
hensigtsmæssige antal klasser, men tildelingsmodellen indebærer selvfølgelig en ekstra opmærksomhed på økonomiansvarlig sammenhæng mellem elev-antal og klasse-antal. Som
nævnt under punkt 2 er der for tiden opmærksomhed på to årgange.
Den understøttende undervisning styrer delvist skoleugens samlede længde. Fagtimernes
antal er bundne, men uu-timerne kan nedskaleres og feks konverteres til to-voksne i fagtimerne. Skoleledelsen har i efteråret 2021 orienteret skolebestyrelsen om den delvise ned-
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skalering af uu-timerne på årgangene i 2021-2022. Denne delvise nedskalering fastholdes
også for 2022-2023. Søren fremhævede, at understøttende undervisning har en værdi i sig
selv, og Frank bemærkede, at der planlægges med en større fleksibilitet i brugen af uu-timer,
feks ifbm nogle valgfag som ikke afholdes med faste timer hver uge.
Fagfordelingen mellem lærerne og skemalægningen for klasserne er i fuld gang, og det
forventes afsluttet indenfor få dage.

2023-F-3-6

Eventuelt, pædagogisk internat

Der er planlagt et pædagogisk internat for skolens personale fredag-lørdag den 9.-10.
september 2022. Personalet på skolen sætter dagen i gang frem til kl. 10.00.
Søren gav udtryk for, at det godt kan være, at vi kommer til at efterspørge bestyrelsens
hjælp hertil. Skolens ledelse arbejder på forskellige modeller for dagen. Reza spurgte ind til,
hvorvidt man kan spørge inddrage forældrerådene i klasserne til at løse det?

2023-F-3-7

Eventuelt, chromebooks, udgifter, ansvar

Hanne opfordrede til, at skolebestyrelsen i det kommende skoleår prioriterer chromebooks og
de tilsyneladende mere mærkbare udgifter ved reparation og udskiftning heraf.
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Afrundende …

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Kathryn Nielsen, Trine Nørgaard, Lone Jensen
og Ole Laursen samt Reza Karimi, Trine Henriksen, Louise Bro, og Heidi Johannsen.
Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling
Elevrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen
Fraværende: Nikolai Rosenkilde

