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Referat skolebestyrelsesmøde 28. maj 2019 
 

Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Kristine 
Klejnstrup, Signe Schrøder, H.C. Bundgaard (HCB), Finn Højby Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech, 
Siw Alberte Gravgård Christensen (8.x), Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen (CH), Per Jensen 
(Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), Søs Staun (SØ) 
Fraværende: Signe Frost Jørgensen (9.a) 
Referent: Søs Staun 
Gæst: Steen Hedemann Andreassen (se pkt. 4) 
Afbud: Jens Johansen (JJ) 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet nyt 

3. Nyt fra formand og næstfor-
mand 
 

Intet nyt 

4. Besøg af Steen Hedemann 
Andreassen, der vil fortælle 
om opstart af trivselsgrup-
per. 
(Se evt. referat fra 20.marts) 

Orientering 
 

Formand for Kirkernes sociale arbejde, Steen 
Hedemann Andreassen, fortalte om deres ar-
bejde, herunder opstart af trivselsgrupper. 

5. Budget 2020-2023 
Orientering 
Bilag 

PEL orienterede om budget 2020-2023: 
Besparelse på 48 mio. over en 3-årig periode. 
Børnetallet er faldende. Vi er den eneste skole 
med 3 klasser på kommende 0. årg. Der bliver 
på flere fronter arbejdet på at synliggøre, at 
det ikke bliver muligt at drive skole under den 
pågældende økonomiske ramme. 
Man vil centralisere det administrative perso-
nale på skolerne. Det samme gælder for det 
tekniske personale. Disse faggrupper kan ikke 
undværes på skolerne, hvilket der også er ble-
vet gjort opmærksom på i vores høringssvar. 
De nye tiltag vedr. ordblindeindsatsen og au-
tismeområdet skal finansieres inden for den 
eksisterende ramme, dette presser også denne 
yderligere. 
 

6. Sponsorløb for og til Houl-
kærskolen. 
Dialog og beslutning 
Bilag følger 
 

Der er indkommet et forslag fra personalet om 
at lave et sponsorløb, hvor eleverne løber 
penge hjem til en organisation og til elevrådets 
arbejde. Bestyrelsen ønsker et mere konkret 
forslag at forholde sig til, så ideen sendes til-
bage til yderlige bearbejdning. Bestyrelsen be-
handler emnet og det konkrete forslag på et se-
nere møde. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 

 
7. Inkluderende læringsmiljø 

Orientering 
 

FHB orienterede. 
Vi er i proces, og nogle medarbejdere er udpeget 
til at deltage i kurser. 

8. Skoleårets planlægning 
Orientering 
 

PEL orienterede. 
De praktisk-musiske valgfag for 7. - 8. årg. er 
gældende for kommende skoleår. (jf. seneste re-
ferat). Eleverne har nu valgt, og der bliver op-
rettet valgfag i håndværk og design, madkund-
skab og billedkunst. Der var ikke elever nok, 
der ønskede musik. 
KL har ønsket en tilbagemelding på, hvilke ud-
fordringer og omkostninger de nye valgfag 
medfører.  
 
Udkast til eleverne skema kommer til næste 
møde. 
 
De kommende kontaktlærere for 1. årg. udmel-
des ca. 1 måned før sommerferien. Øvrige læ-
rere udmeldes ca. 14 dage før. 
 
Der arbejdes på nogle arrangementer for at 
sikre de gode overgange mellem delingerne. 
 

9. Personale 
Orientering 
 

Vi skal ikke fyre eller ansætte personale. 
Vores sygefravær er dalende. 
 

10. Forhøjelse af forældrebeta-
ling lejrskole 
Dialog og beslutning  
 

Der er et ønske for personalet om at hæve belø-
bet fra 75 kr. til 85 kr. pr. dag. Beløbet dækker 
kosten. 
 
CS foreslog, at der bliver lavet princip for for-
ældrebetaling og indtjening i forbindelse med 
lejrskoler m.m. Vi arbejder med dette i det 
kommende skoleår 
 

11. Meddelelser Se nedenfor 
LHP foreslog, at forældrerådene kommer med 
kage/boller i forbindelse med arbejdsdagen d. 
23. aug. Dette sendes videre til personalet. 
 

12. Evt. 
 

CS spurgte om Bestyrelsens holdning til dia-
logmødet. Den generelle holdning er, at det er 
pseudodemokrati og spild af tid. CS sender, på 
bestyrelsens vegne, en mail til de deltagende 
udvalgsmedlemmer om vores holdning. 
 



 
 
     

 

Meddelelser til skolebestyrelsen maj 2019 

• Den mundtlige prøve for 9.årgang er kommet rigtig fint i gang. 

Prøvefag for 9a: Dansk, engelsk, naturfag og kristendom. 

Prøvefag for 9b: Dansk, engelsk, naturfag og samfundsfag 

Prøvefag for 9c: Dansk, engelsk og naturfag. (9c har haft 2 skr. prøver). 

• Vores naturfagslokale er nu færdigt og taget i brug. 

• Vi etablerer nyt lokale til N/T for 1.- 6. årgang 

• Vi deltager igen i år i Søndersøløbet 

• Der arbejdes på højtryk for at blive klar til AULA. 

• Vi afholder informationsmøde for de nye børnehaveklasser d. 11. juni 

• Vi har afviklet hytteture for 2., 5., og 8. årgang 

• Vi har afholdt temauge på mellemtrin 

• Vi har udarbejdet retningslinjer for ophold i solen 

• Vi afholder fælles arbejdsdag for elever og lærere fredag d. 23. august kl. 14.00 – 18.00. Overskriften 

er ”Vi gør skolen flot”. Dagen er kompensation for den ekstra feriedag fredag d. 3. januar 2020. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat. 


