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Referat 
Dato: 24.10  2018 Tid: 18.00-21.00 

Kl. 18 -19 

rundvisning ved 

CMK 

Sted: Mødelokale 

115 på Tøndervej 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

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

punkt til beslutning, h= høring, t= tilsyn 

Mødedeltagere:   

Forældrerepræsentanter 

Agnete Nørskov Nielsen, Anne-Mette Christiansen, Betina Christensen, Sisse 

Thrane, Maibritt Sand Nielsen, Martin Helt Brunsgaard, Nina Rasmussen 

Elisabeth Gyvelgaard Bojtang (1.supp) Malene Bonde (2. supp) 

Elevrådsrepræsentanter: 

Magnus Kjær (Elevrådsformand) 

Lykke Andreasen (Elevrådsnæstformand) 

Personalerepræsentanter 

Lone B. Larsen, Lotte Simonsen (supp.) 

Ledelsesrepræsentanter 

Andrea P. Mastrup, Vibeke Domar Fischer 

 

Referent: Andrea P. Mastrup 

Ordstyrer: Martin Helt Brunsgaard 

Afbud: Sisse Thrane, Betina Christensen, Lotte Simonsen, Magnus Kjær, Lykke 

Andreasen 

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.  
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Tidsplan Emne 

 

bilag 
Formål med punktet 

(- hvad vil vi udrette?) 

Beslutning 

(referat – hvem gør hvad) 

1.  18.00-

18.05 

Referat 

(b) 

 Godkendelse af referat fra sidst møde (b) Godkendt. 

2.  18.05-

19.15 

Tilsyn: Skolens 

fysiske rammer 

(t) 

 Skolebestyrelsen har til opgave at føre tilsyn med 

skolens hele virksomhed.  

På dette møde vil tilsynet med de fysiske rammer blive 

gennemført. Pedel Claus Møller Knudsen deltager og 

viser rundt. Elevrådet har tidligere fremført at 

inventaret i dele af udskolingen er forældet og disse vil 

være en del af rundvisningen. Udearealet/legepladsen 

ved mellemtrinnet vil også indgå i rundvisningen. 

Skolebestyrelsen blev vist rundt i 

indskolingen, mellemtrin, udskoling, 

specialcentret, samt de udvendige dele. 

Serviceleder Claus M. Knudsen viste 

rundt. Hermed er tilsyn, med 

undtagelse af fagfløjen, gennemgået. 

 

Der har tidligere været afholdt møde 

med forvaltningen omkring de trafikale 

forhold, og der er lavet en plan for 

forbedring af disse som skulle udføres 

af forvaltningen. Forbedringerne er ikke 

udført. 

Det skriftlige materiale vi har fået 

herpå skal findes frem, ligeledes 

materialet omkring cykelretninger og 

cykelstierne, og tages op på 

næstkommende SB møde.  

 

Skolebestyrelsen spørger til rengøring 

på skolen. Kongehøjskolen har sin egen 

rengøring som en særlig aftale. Andre 

skoler skal benytte sig af den af 

kommunen indgåede rengøringsaftale. 

I vores aftale indgår, at 

Kongehøjskolen løser en større 

mentoropgave for udsatte borgere i 

forskellige ansættelsesformer. Disse 

ansættelsesformer og opgaven omkring 
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dem berettiger til at vi har ”vore egne” 

rengøringspersonaler ansat. 

3.  19.15-

19.25 

Nyt fra eleverne (i)  Orientering fra elevrådet  Bortfalder 

4.  19.25-

19.50 

Høring vedr. 

solidarisk model til 

betaling af 

tilflyttede elever i 

specialområdet 

(h) 

4.0 

4.1 

4.2 

Skolens bestyrelse har over de seneste år flere gange 

drøftet sammensætningen og tildeling af økonomien til 

elever i almen, til elever som inkluderes i almen, til 

elever som visiteres til et specialtilbud og ikke mindst 

tildelingen til specialcenteret her på skolen. 

Denne høring kan med rette ses som et led i denne 

debat. Skolens bestyrelse har udtalt sig flere gange om 

dette. Brev sendt til byrådet i oktober 2017 er vedlagt 

som bilag. 

Bestyrelsen kommer med input til et høringssvar, som 

formuleres og rundsendes til godkendelse. 

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at 

den ”solidariske model”, er en mindre 

ringe model, end den nuværende.  

Skolebestyrelsen udtrykker enighed 

med MED-udvalgets høringssvar. 

 

Overordnet mener Skolebestyrelsen, at 

der skal en større og mere overordnet 

politisk stillingtagen til, til temaet. 

5.  19.50-

20.10 

Økonomi: status for 

2018 og budget 

2019 

5.0 

5.1 

5.2 

Bestyrelsen får indsigt i skolens nuværende økonomiske 

situation. Gennemgang af tilbagebetalingsplan, samt 

gennemgang af processen for budgetlægning på 

baggrund af driftsudgifter ud fra nuværende 

prioriteringer.  

For at skolebestyrelsen kender 

forudsætningerne til punktet, 

gennemgår Vibeke en power point med 

de kommunale principper for skolernes 

budgetter (vedlægges referatet). 

 

Bl.a. er der orienteret om: 

 

 Fordelingsnøgle  

 Budgetmodel (elevtalsbestemt) 

 Socio-økonomi 

 Elevtal (5. sept. tal) 

 Budgetopdeling 

 Inklusion/eksklusion 

 

Vibeke gennemgår tids- og 

procesplanen for budgetlægningen til 

budget 2019, hvor skolebestyrelsen 

kan komme med input til. 
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Følgende input fremkom i u prioriteret 

rækkefølge: 

 

 Mere forberedelsestid 

 Lavere klassekvotienter 

 Kvalitet i vikardækningen 

 Fastholde de holddelinger der er 

foretaget af pædagogiske 

årsager 

  Fastholde lejrskole/udflugter 

 Vedligeholde det IT udstyr vi har 

 Nyt IT udstyr evt. som 

klassesæt 

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der 

laves et udkast til budget prioriteringer, 

hvor alt der vedrører elevernes 

undervisning prioriteres. 

6.  20.10-

20.40 

Skoledagens 

afvikling, 

justeringer og 

ændringer – 

herunder 

vikardækning  

6.0 

6.1 

Som aftalt på sidste møde er der vedlagt nye tal til 

punktet. Tal, som kan give mulighed for yderligere 

drøftelse af Skolebestyrelsens holdning til de ændringer, 

som følger med div. elev/skoleaktiviteter. Øvrige 

ændringer som følge af personalefravær af andre end de 

ovennævnte årsager, er kun indirekte Skolebestyrelsens 

ansvar.  

MED-udvalget er i gang med at behandle en ny 

handleplan for vikardækning. Denne forventes at blive 

behandlet i MED den 15.11.18. 

På Skolebestyrelsens sidste møde blev nedsat et 

underudvalg med Agnete og Vibeke. Efter endnu en 

drøftelse i Skolebestyrelsen og efter udtalelse fra MED 

fremlægges forslag til Skolebestyrelsens princip på 

området.  

Princippet forventes at kunne behandles og vedtages på 

bestyrelsens møde henholdsvis den 17.12.18 og den 

22.1.19. 

Mål: 

Skolebestyrelsen gennemgår de 

udleverede bilag i forhold til en 

yderligere forståelse for, hvad der 

ligger bag om tallene for fravær og 

vikardækning. 

 

Skolebestyrelsen anerkender deres 

rolle i forhold til, at de ikke har et 

direkte ansvar i forhold til personale 

fravær. Skolebestyrelsen udtrykker 

ønske om en overordnet og generel 

orientering om, hvorvidt noget 

personalefravær, og deraf følgende 

vikardækning, er i forbindelse med 

dårlig trivsel og arbejdsforhold. 

 

Vibeke orienterer om, at fravær er et 

fast punkt på MED møderne, og at 

Skolebestyrelsen kan orienteres på 
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Skolebestyrelsen drøfter og giver input til princip. 

Der skal tages stilling til om den fremlagte plan 

godkendes. 

overordnet niveau. 

Skolebestyrelsen opfordrer MED 

udvalget til, at lærerne ved kendt 

fravær og anden omlægning, hvor det 

er muligt, at udvise ”rettidigt omhu” i 

forhold til planlægningen, så eleverne i 

så høj grad som muligt får kendte 

personer som vikar. 

 

Tidsplanen for behandling af princippet 

godkendes.  

 

Skolebestyrelsens input til princippet: 

 Gerne læreruddannet vikarer 

 Gerne rådighedstimer til det 

faste personale 

 Gerne kendt personale til 

dækning af vikartimer 

 

Agnete vil gerne have tilsendt MED 

udvalgsreferaterne fra det sidste års 

tid, Vibeke sørger for dette. 

7.  20.40-

20.55 

Skolens hverdag 

(i) 

 a. Evaluering af Skolefest inkl. Afterparty.  

b. Trivselsmåling personale 

c. Sundhedskoordinatorer 

a. Skolefesten fandt i år sted i 

efter året, som afslutning på en 

temauge, og med initiativ til en 

”afterparty” for 8. og 9. årgang. 

Skolebestyrelsens input til 

skolefesten: 

 Det er et stort område at 

holde skolefest på, der er 

ikke så meget fælles og 

samling på det. 

 Man kan som forældre 

fordele sig på 

matriklerne, eller have 

”samlingssted” 

 Mange børn synes det 
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var en fantastisk fest. 

 Det ville være en god 

start hvis der var en 

fælles åbningsceremoni.  

 Temaet med sundhed og 

bevægelse var ikke så 

mangfoldigt. Der var 

mange af de samme 

aktiviteter.  

 På et senere tidspunkt 

ønskes der principielle 

drøftelser omkring 

økonomi i forbindelse 

med en skolefest, (skal 

det koste noget at 

deltage i aktiviteterne), 

kan/skal forældre 

forpligtes til at deltage 

og lign.   

b. Trivselsmåling er gennemført, 

og SB orienteres om 

indsatsområder, når de er 

drøftet i MED. Trivselsrapporten 

kommer med som bilag, når 

punktet skal drøftes i 

skolebestyrelsen. 

c. Skolen uddanner to 

sundhedskoordinatorer i 

forbindelse med sundskole 

projektet. Der har været afholdt 

møde med projektleder og 

skolens koordinatorer der 

samler og koordinerer de 

bevægelsesaktiviteter der er, til 

en ”læseplan”. Dette sker i 

samarbejde med trivselsrådet, 

som også laver en læseplan for 

trivselsarbejdet. 
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8.  20.55-

21.00 

Eventuelt og næste 

møde.  

 Næste møde den 22.11 

 

 Der er kommet et forslag fra Malene Bonde om 

hvorvidt Skolebestyrelsen bør udarbejde en lille 

vejledende folder om "det gode 

forældrerådssamarbejde"?  

Malene har forskellige oplevelser fra 

hendes arbejde i to forskellige 

forældreråd, og efterspørger derfor en 

”vejledningsfolder” for at indgå i sådant 

et arbejde. 

Der er forslag om, at dette udarbejdes i 

forbindelse med princippet om s/h 

samarbejde.  

Punktet sættes på dagsorden i 

samarbejde med formanden, evt. med 

en nedsættelse af et lille udvalg, der 

laver et forslag. 

 

Elisabeth har modtaget henvendelse fra 

forældre omkring kantines tilbud, og 

ligeledes spørgsmål til en kost politik. 

 

Malene har modtaget henvendelse 

omkring fotografering, og hvem der 

bestemmer hvilken løsning der købes, 

da der har været henvendelser omkring 

billedernes kvalitet. 

Vibeke oplyser at det er skolen der 

bestiller fotografen, og at billeder af 

børnene er til administrationsbrug, og i 

den forbindelse en mulighed for 

forældrene om at tilkøbe.  

 

Fremadrettet opfordres til, at evt. 

forældrehenvendelser sendes til Sisse 

og evt. til Vibeke, så det kan vurderes 

og prioriteres om de skal op som 

punkter på møderne. 

 

 


