
Skolebestyrelsesmøde, d. 26. marts 2007 

 
Referat 

 

Ad. 1 

a. Godkendelse af referat. Lilli er blevet spurgt, om hun vil med i 

udvalget vedr. kantineordning. 

b. Bodil vil gerne informere om helhedsaftalen under evt. Punkt 2 og 3 

rykkes ned på dagsordenen. 

 

Ad. 4 

Fusion SFO – Fritidshjem. Mogens orienterede kort vedr. SFO-leders 

ansættelsesprocedure, som endnu ikke er afsluttet. 

Der arbejdes overordnet med en personaleweekend med nuværende 

SFO-medarbejdere og fritidshjem-medarbejdere. Pæd. på fritidshjemmet 

får skoleintra-kursus, så de kan komme med. 

Opdeling 0. – 1.(2.) kl på skolen, (2.)3. – 4. kl på fritidshjemmet – 

overordnet tankegang ind til videre. 

 

Ad. 5 

Administrativ leder Jan Vang ansat pr. 1. april. Ny skolesekretær Tina 

Kremmer starter også efter påskeferien. Lærer Susanne Andersen 

konstitueres under pæd.leders barsel næste skoleår. 

 

Ad. 6   

  Integrationspolitik – opbakning 

Skolebestyrelse – afviser idéen om kortere valgperioder og 

sammenkædning m. klasserådene, da det vil betyde, at forældrene vil 

miste indflydelse. 

Det kunne være en idé at holde 1-2 fælles møder med klasserådene – 

indsatsområde næste skoleår? Tages op på næste møde. 

 

Ad. 7 

  Skolens budget: 

Budgettet fremlægges næste gang. Omkring 600 elever. Afbetaler ½ 

mio. på gælden. Kan fortsætte nuværende niveau + musikprojekt + 

dyrere helhedsaftale + alternativ klasse. Håber vha. af helhedsaftalen at 

kunne undgå overtid. 

Lærerbehovet: Satser på at kunne fastansætte Morten Gibskov og Gillian 

Godette og Mette Engsted. 2 barselsvikarer. 

Alternativ klasse: I pedelboligen, en lærer+ en pædagog fuld tid, 

alternativ undervisning. 

Derudover kan der findes 2 – 3 kælderlokaler til musikprojektet. 

 

Ad. 2   

Udsættes til næste møde 

 



Ad. 3 

  Mogens og Dorthe har lavet et udkast til spørgeskema til alle forældre. 

Sendes ud sammen med Skolebladet. Svarene sorteres og medbringes til 

næste skolebestyrelsesmøde. 

Opfordre klasserådene til at arrangere diskussioner i klasserne med 

udgangspunkt i svarene. 

 

Ad. 8 

Majfesten evalueres inden sommerferien og herfra tages beslutning om, 

hvorvidt den gennemføres kommende skoleår. 

 

Bodil orienterede om helhedsaftalen og de frustrationer, der har været i 

den sammenhæng. Sb vil gerne høre lærernes og pædagogernes 

holdninger, i første omgang gennem Bodil. Skolebestyrelsen skal med 

på pæd.weekend. 

 

 

  

 

 

 


