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Referat 
Dato: 200219 Tid: 19.00-21.00 Sted: Mødelokale 

115 på Tøndervej 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

i = informationspunkt, d = punkt til drøftelse, b = 

punkt til beslutning, h= høring 

Mødedeltagere:   

Forældrerepræsentanter 

Agnete Nørskov Nielsen, Anne-Mette Christiansen, Sisse Thrane, Maibritt Sand 

Nielsen, Martin Helt Brunsgaard, Nina Rasmussen, Elisabeth Gyvelgaard Bojtang 

Malene Bonde (suppleant) 

Elevrådsrepræsentanter: 

Magnus Kjær (Elevrådsformand) Lykke Andreasen (Elevrådsnæstformand) 

Personalerepræsentanter 

Lone B. Larsen, Martin Bonde, Lotte Simonsen (suppleant) 

Ledelsesrepræsentanter 

Andrea P. Mastrup, Vibeke Domar Fischer 

 

Referent: Andrea P. Mastrup 

Mødeleder: Sisse Thrane 

Ordstyrer: Martin Helt Brunsgaard 

Afbud: Sisse Trane, Maibritt Sand Nielsen, Magnus Kjær 

 

Med baggrund i afbud fra Sisse, vælges Nina som ordstyrer og Martin H.B.  som 

mødeleder 

Formål med mødet:   

Behandling af sager af relevans for 

skolebestyrelsen og skolebestyrelsens arbejde.  

Forbered: 

Læs dagsorden og bilag 

Anvendelse af mødets resultat:   

Fastsættelse af principper og andre beslutninger om 

skolens virksomhed.   

Medbring:  

Dagsorden og bilag.  

 

 
Tidsplan Emne 

Formål med punktet 

(- hvad vil vi udrette?) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 
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1.  19.00-

19.05 

Referat (b) 

 

Bilag 1.0 

Godkendelse af referat fra sidst møde. 

 

Skolebestyrelsen godkender og underskriver referatet 

fra sidste møde.  

Kommentar til referatet: 

Agnete ville gerne have været refereret 

for, at hun ved sidste møde havde givet 

udtryk for, at hun forud for dette møde 

ønskede at få medarbejdernes 

trivselsmåling tilsendt. 

 

Medarbejdertrivselsmålingen udsendes 

inden næste møde. 

 

Vibeke: Årshjulet var programsat til 

drøftelse ved dette møde, men det har 

været nødvendigt at prioritere i 

punkterne til denne dagsorden, og 

punktet er derfor udsat.  

 

Vibeke: Til orientering så har det 

politiske udvalg, efter endt høring, 

besluttet, at grundlovsdag er en 

lukkedag i SFO. 

 

Med disse rettelser er referatet 

godkendt. 

2.  19.05-

19.15 

Nyt fra eleverne (i) Orientering fra elevrådet 

 

Elevrådsrepræsentanterne orienterer 

skolebestyrelsen om nyt fra elevrådsmøderne.  

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde 

siden sidste skolebestyrelsesmøde. Nyt 

elevråds møde er i morgen, så der er pt. 

ikke noget nyt. 

Der arbejdes med at igangsætte det 

projekt fra Red Barnet, som blev drøftet 

ved sidste møde. 

3.  19.15-

19.25 

 

Budget 2019 (b) 

Bilag 3.0 

Bestyrelsens økonomiudvalg fremlægger på 

baggrund af drøftelsen på bestyrelsesmødet i januar 

revideret budgetforslag for 2019.  

 

Baggrund for prioriteringer: 

Bestyrelsen ønsker fokus på, at økonomien bliver 

Skolebestyrelsens økonomiudvalg har 

bedt Vibeke om at synliggøre de 

økonomiske prioriteringer. Disse fremgår 

af listen under ”formål med punktet”. 
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vægtet tæt på eleverne generelt og undervisningen i 

særdeleshed. 

Derfor er det vægtet: 

 IT-udstyr fornyes over en 3-5 årig periode – 

evt. frigivet økonomi bruges her 

 Klassedeling på nuværende 3. årgang 

fastholdes/ beslutning om kommende 9. 

årgang afventes til elevtallene er kendte 

 Lejrskoler i den nuværende form bibeholdes  

 Kantinens serviceniveau holdes på det 

nuværende 

 IT-supporter til teknisk support – pædagogisk 

personale til opgaver vedr. digitale læremidler 

 Fastholdes af trivselsteam og i gangværende 

tiltag 

 Specialcenteret bidrager til almen med 2 % til 

at dække andel af administration, service og 

øvrige faste udgifter 

 Ekstra økonomi til Undervisningsmidler, som 

kan prioriteres sidst på året, gøres i 

samarbejde med fagudvalgsformændene  

 

Læsevejledning: 

Skemaet læses sådan sorte tal er udgifter. Sorte tal 

med minus er indtægter. De røde tal i første kolonne 

nederst er forventede mertildelinger. Rødt tal med 

minus er vores merforbrug fra 2018 dvs. hvad vi 

mangler at få fyldt op på ”kassekreditten”. Det sorte 

minus tal i mellemste kolonne er det budgettere 

merforbrug for 2019 

 

Skolebestyrelsen godkender budgettet.  

Vibeke uddyber nogle af punkterne 

yderligere: 

 I forhold til prioriteringerne 

omkring IT ønskerne, så kører 

den kommunale 

digitaliseringsstrategi 

sideløbende, og implementering 

af denne, kan evt. frigive midler 

til at købe udstyr for. Der 

fastholdes en intern IT ansat på 

skolen, som tilknyttes 

serviceafdelingen. 

 I forhold til klassedeling, så 

fastholdes der af pædagogiske 

årsager 5 hold på den kommende 

4. årgang.  

 I forhold til trivselsteam og 

igangværende tiltag, så forsøges 

der at holde fast i trivsels og 

skolepædagoger 

 Specialcentrets økonomi blev 

drøftet i forhold til en 

sammenligning med sidste års 

elevtal. Der er planlagt med 

ansættelser i specialcentret i år. 

 

Det, der ikke har været prioriteret i 

indeværende skoleår, for at frembringe 

en besparelse er bl.a.: 

Vejlederfunktioner 

Generel efteruddannelse 

Legepladsprojekter 

 

Budgetopstillingen vurderes af 

skolebestyrelsesmedlemmerne, til nu at 

være mere læsevenligt. 

 

Budgettet godkendes. 
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4.  19.25-

19.50 

Evaluering af 

konvertering af UUV 

til 2-lærerordning. 

(d,b) 

 

Bilag 4.0-4.6 

Ledelsen fremlægger resultatet af evalueringen.  

 

Der er kommet ny aftale på Folkeskoleområdet. Der 

arbejdes centralt på at få afklaret tvivlsspørgsmål i 

forhold til det/de kommende års timefordelingsplan. 

 

Skolebestyrelsen beslutter, om Kongehøjskolen 

principlet forsat ønsker at afkorte skoledagen for de 

klassetrin, hvor det kan lade sig gøre 

Vibeke orienterer om, at der er kommet 

en ny aftale på folkeskoleområdet. 

Denne har i nogen grad, overhalet vores 

interne undersøgelse blandt forældrene, 

indenom. 

 

Det er dog fortsat interessant at vide, 

hvad forældrene har svaret.  

Som konklusion på besvarelserne kan 

det sammenfattes, at der blandt 

forældrene er en generel tilfredshed med 

afkortning af skoledagen, -og at der 

blandt forældrene, hersker en vis 

uklarhed omkring indholdet og udbyttet, 

der hvor der har været ”to lærer” 

ordning. 

 

Skolebestyrelsen ønsker principielt at 

benytte sig af muligheden, for at 

nedsætte skoledagen på mellemtrin og 

udskoling, som de fremgår af den nye 

aftale. 

 

Nedsættelse af skoledagen i 

specialcentret, skal drøftes på et senere 

tidspunkt.  

Indskolingen kan principielt tage § 16B i 

anvendelse hvis man vil nedsætte 

skoledagen yderligere, men skolechefen 

forventer, at det er politisk urealistisk, 

da det vil betyder en merudgift i SFO’en. 

5.  19.50-

20.05 

Ferieplan (b) 

 

Bilag 5.0  

 

Skolebestyrelsen orienteres om de vejledende 

ferieplaner for skoleåret 19/20 og 20/21.  

 

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal justeres i den 

vejledende ferieplan for 20/21 på Kongehøjskolen. 

Evt. ændringer i forhold til den vejledende ferieplan 

Skolebestyrelsen beslutter at følger den 

vejledende ferieplan for 20/21.  

 

Fremadrettet vil Vibeke arbejde for at 

påvirke ferieplanen i de kommunale og 

politiske fora, 
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betyder at skolen skal finansiere evt. transport til 

elever 

med skolebestyrelsens ønsker om, at 

prioritere lange sommerferier og  kortere 

juleferier. 

 

6.  20.05- 

20.30 

Princip for 

undervisningens 

organisering (d) 

 

Bilag 6.0 

Der er udarbejdet et udkast til princip for 

undervisningens organisering.  

 

Skolebestyrelsen drøfter udkastet i forhold til, om der 

er forslag til ændringer.  

Princippet for undervisningens 

undervisning blev drøftet, og Vibeke 

retter til med de konkrete tilføjelser. 

Herunder er det et ønske at ”de formelle 

rammer” flyttes op forrest i teksten.  

 

Øvrige kommentarer: 

 På sigt kan skolebestyrelsen evt. 

forholde sig til, om skoledagen 

evt. skal starte, - og slutte, før 

 Pausetid, og evt. fastlagt 

spisepause, kan evt. også drøftes 

 Lektier og træningsaktiviteter 

skal drøftes på et principielt 

niveau. Der kan evt. komme et 

udspil fra hver afdeling, også 

specialcentret, hvor man har 

forholdt sig til en form for 

progression i mængden af 

lektier/træningsaktiviteter. 

 Som repræsentanter for 

forældrene ønsker 

skolebestyrelsesmedlemmerne 

sig, at kunne følge med i det 

faglige arbejde deres børn 

beskæftiger sig med 

 Der er et ønske om, at de 

forskellige overgange i skolelivet, 

og den handling det kræver, 

beskrives. 

Når principperne er opdateret og 

fremskrevet, sendes de til drøftelse i 

MED udvalget, og herefter tilbage til 
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skolebestyrelsen. 

Det skal ligeledes drøftes, hvordan 

principperne herefter formidles. 

 

7.  20.30-

20.45 

Skolens hverdag (i) Skolens ledelse og medarbejdere orienterer om nyt 

fra skolens hverdag.  

 Udskoling 
 Invitation til frokost og foredrag den 16.3 kl. 

11.30-14.00 
  

 

Vibeke orienterer om nogle af de 

episoder der er foregået, primært 

omkring udskolingseleverne i deres 

fritid. Dette har udløst en skrivelse til 

forældrene. På skolen er der pt.et 

særligt og øget fokus omkring eleverne, 

og der er igangsat SSP samarbejde. 

  

Trivselsdagen for personalet er planlagt 

til d. 16.03.19. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne er 

velkomne til at deltage i den sidste del 

fra kl. 11.30, med tilmelding til Vibeke. 

8.  20.45-

20.55 

Skolevæsnets 

økonomi (d) 

Drøftelse og fælles refleksion over økonomiudvalgets 

beslutning fra 5.2.19. Læs på følgende link 

 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-

dialog/dagsordener-og-

referater/oekonomiudvalget/2019-02-05-1530-6113/ 

Økonomiudvalget har valgt, at eftergive 

gælden på nogle af de skoler, hvor der 

var oparbejdet en meget stor gæld.  

 

Skolebestyrelsen drøfter hvorvidt dette 

skal give anledning til en reaktion fra 

skolebestyrelsen på Kongehøj. 

 

Der er argumenter for, at vi bør reagere 

på denne beslutning, være proaktive og 

give vores mening tilkende. Dette skal 

ses i det perspektiv, at der forventes en 

høring på den økonomiske 

tildelingsmodel inden længe, hvor det 

kan understrege, at der generelt ikke er 

afsat penge nok til skolevæsnet. 

Der er ligeledes argumenter imod, som 

påpeger, at skolebestyrelsen tjener 

skolen bedst, ved at vi fokuserer på 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/oekonomiudvalget/2019-02-05-1530-6113/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/oekonomiudvalget/2019-02-05-1530-6113/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/oekonomiudvalget/2019-02-05-1530-6113/
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vores egen virksomhed. 

Alle er enige om, at de skoler der har 

fået eftergivet deres gæld, er berettiget 

til dette, og at det er den bedste løsning 

i forhold til at komme godt videre. 

 

Punktet er hermed drøftet, men der sker 

ikke yderligere offensivt i forhold til det. 

9.  20.55-

21.00 

Eventuelt og næste 

møde.  

Næste møde den 21.3 

  

Nina melder afbud til det kommende 

møde. 

Agnete håber, at skolens ledelse vil 

drøfte med skolebestyrelsen før man 

evt. overvejer at aflyse f.eks. 

svømmeundervisning. 

 

Hvis skolebestyrelsen opdager, at der 

mangler bilag til dagsordenen, må man 

gerne give Vibeke besked straks. 

 


