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Referat skolebestyrelsesmøde torsdag d. 13.december 2018 
 

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

1. Godkendelse af referat Godkendt 
2. Nyt fra elevrådet 

 
Elevrådsrepræsentanterne har meldt afbud. 
 
Vi fik desværre ingen penge til de på sidste 
møde omtalte projekter. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

 

4. Ny struktur for læsecenteret 
Orientering 
 

Der skal optimeres, så der kommer 5 hold 
igennem i løbet året i stedet for 4. Desuden 
skal ansættes en medarbejder mere. I budget 
2020 ansættes yderligere en medarbejder, 
som skal følge børnene ud på de forskellige 
skoler for at supervisere lærerne. 

5. Ændring af ferieplan 2019/2020 
Dialog om at fordele 
undervisningstiden fra fredag 
den 3. januar 2020 på andre 
skoledage. 
Bilag  
Dialog og beslutning 

Skolebestyrelsen godkendte forslaget, og vi 
arbejder videre med den ændrede ferieplan. 
 
 

6. Økonomi – regnskab og budget 
Orientering 
 

Skoleområdet får 16-17 mio. mindre end 
forventet. 
Det ser ud til, at vi alligevel ikke kommer ud 
af 2018 med et underskud. 
Budget 2019 – ca. 1 mio. mindre til 
sprogbørnene, men vi har øget vores samlede 
elevtal med ca. 30. 
Som tingene ser ud lige nu, mister vi 
yderligere 600.000 til sprogbørnene i 2020. 

7. Ordensregler og værdiregelsæt 
Bilag følger 
Dialog og beslutning vedr. det videre 
forløb 
 

Værdiregelsættet blev godkendt med et par 
rettelser og lægges snarest på skolens 
hjemmeside. 
Der arbejdes videre med ordensreglerne. De 
kommer på dagsordenen igen på et senere 
tidspunkt. 

8. Personale 
Orientering 
 

Stadig to langtidssyge. Den ene er under 
afskedsprocedure, den anden er så småt på 
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  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 

  

 

Meddelelser til skolebestyrelsen december 2018 

• Der er afholdt terminsprøver for 8. og 9. årgang. 

• Renovering af vores fysiklokale kommer i udbud her i december. Vi forventer, at lokalet er 

klart til brug igen efter påske. 

• Vi har fået bevilget ny udsugning til madkundskabslokalet. 

• Vi får penge til nye tæpper i 3 lokaler 

• Indskrivning af børn til de nye børnehaveklasser er begyndt. Hvis alt går vel, får vi 3 

klasser med ca. 20 elever i hver. 

• Vi har ansat en ny servicemedarbejder pr. 1. januar 2019 

• Traditionen tro afvikles Luciaoptog d. 13. december 

• Houlkærskolens elever er blandt dem, der keder sig mindst😊 

Følg linket og se undersøgelsen her.  

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/se-det-kedelige-kort-her-gaber-eleverne-sig-

igennem-timerne 

 

vej tilbage – via virksomhedspraktik i egen 
stilling. 

9. Bestyrelsesmedlem til 
styregruppe/bestyrelse i den nye 
Houlkærskole/HIF. 
Orientering og dialog 

Punktet sættes på dagsordenen i det nye år, 
hvor Rolf Ebbesen evt. kunne komme og 
fortælle om opgaven, ideer m.m. 

10. Meddelelser Se nedenfor 

11. Evt. Punkter til kommende møder: 
Brug af digitale medier i undervisningen 
Brug af digitale medier i spisepauserne 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/se-det-kedelige-kort-her-gaber-eleverne-sig-igennem-timerne
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/se-det-kedelige-kort-her-gaber-eleverne-sig-igennem-timerne

