
Dagsorden skolebestyrelsesmøde 15. december 2015 kl. 17.30 – 20.00 

Afbud fra: Susie, Søren, Peter,  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat 

 Godkendt 

 

Beslutning: 

 

2. Skolebestyrelsens udtalelse  

til kvalitetsrapport 

Rapporten er udsendt som bilag. Rapportens tekstfelter er udfyldt af skolen/ledelsen, 

mens tal-felter er udfyldt af centrale data. 

Lars redegør for rapportens indsatsområder, der er besluttet fra sidste kvalitetsrapport. 

Ligeledes beskrives overordnet nogle af tendenserne af de talmæssige resultater i rap-

porten. 

Det forhold at skolens andel af elever der kommer fra andre skoledistrikter er 43 %, 

ser Lars som et godt tegn.  

Lars redegør for, hvordan skolen forholder sig til andelen af linjefagsuddannede lære-

re set i lyset af skolens aktuelle procenter og kravene i 2020. Det er vanskeligt at op-

fylde kravene ved ex at benytte Kopra-uddannelse. Skolelederen kan realkompetence-

vurdere lærere, og på den måde øges andelen. 

Der afholdes en kvalitetssamtale d. 4/2-16 kl. 9-11 med Områdelederen. Ledelsen, 

TR’ere for lærere/pædagoger og Mads Hulgaard deltager i samtalen. Til dette møde 

findes fremtidige indsatsområder, og på næste bestyrelsesmøde drøftes mulige ind-

satsområder. 

 

 

3. Høringssvar vedr. besparelses- 

forslag for Børn og Unge 

                           11. dec. fremlagdes de konkrete spareforslag, og høringsfristen er frem til 8.01. 

                           Høringsmateriale fremsendt 12. dec. 

Lars redegør for Direktørens proces i udarbejdelsen af spareforslaget. Det er Dagtil-

buddene der primært holder for i besparelserne, hvor skolerne ikke rammes hårdt i 

denne besparelse. 

Skolens MEDudvalg har lavet et høringssvar (bilag uddelt på mødet).  Bekymringen 

om skolens lokale IT-support blev drøftet, da det er usikkert om skolen fremover må 

benytte lokale ressourcer til IT-support. 

Bestyrelsens evt. høringssvar skal først være klar inden 8. januar 2016. Marie foreslår 

at bestyrelsesmedlemmerne forholder sig til sparekataloget inden nytår. Marie samler 

evt. høringssvar pr. mail, og sammenskriver dette inden fristens udløb. 

Marie kontakter forældre i Ølstedområdet om punktet vedr. skolebusruter.  

 

4. Principper for skole-forældresamarbejde 

 vedr. klassen/ årgangen/ niveauet/ skolen 

Forslag fremlagt på sidste bestyrelsesmøde er sendt til høring i MED udvalg forud for 

bestyrelsesmødet. 



Beslutningsforslag fremsendes til bestyrelsen efter MED mødet og forud for bestyrel-

sesmødet.(Dette blev ikke nået) 

 

Lars redegør for de ændringer og præciseringer, der er lavet siden punktet sidst var 

oppe. (Bilag uddelt på mødet) Skolens MED udvalg har behandlet og godkendt dette 

forslag. 

Bestyrelsen godkender principperne 

 

5. Forslag til mødeplan 2. halvår 

 

                             Uge 5: 1.02. 

                             Uge 11: 15.03. 

                             Uge 17: 27.04. 

                             Uge 23: 9.06. 

                             + evt. ekstraordinære møder 

 

 Bestyrelsen godkender datoerne. 

 

Drøftelse: 

 

6. Folkeskolen og Lisbjergskolen 

 under pres 

Skolens medarbejdere knokler med at realisere folkeskolereformen under nye arbejds-

tidsreglers vilkår. 

Nye opgavekrav og rammevilkår lægger et stort pres på pædagoger og lærere. Det kan 

vi aflæse ved blandt andet langtidssygemeldinger. 

Ledelse, TR og AMR arbejder naturligt nok hele tiden med at finde måder at kompen-

sere og forbedre arbejdsvilkårene for den enkelte og for medarbejdergrupperne og 

samtidig løse vores skoleopgave bedst muligt under de givne vilkår. 

Det vil vi gerne drøfte – også med vores forældrevalgte bestyrelse 

 

Lars beskriver nogle af de forhold, der skaber presset på medarbejderne.  

Der er lavet tiltag med et lederteamprojekt frem mod sommerferien. I næste skoleår er 

det medarbejdernes projekt, men der laves øvrige tiltag nu og resten af skoleåret for at 

lette arbejdspres. 

Lars redegør for, at skolen kunne overveje at aflyse den skriftlige elevplan i foråret, da 

denne opgave i høj grad skaber arbejdspres. Der spørges til om træffetider i forlængel-

se af en elevplansudgivelse dermed også aflyses. Lars overvejer dette, og kommer 

med et bud på næste bestyrelsesmøde. Spørgsmålet om disse aflysninger tages op på 

næste møde den 1. februar 2016. 

Der spørges til om valgfag kan tænkes ind i tiltag i skoledagen, så eleverne oplever at 

kunne vælge mere efter interesse. Skolen har begrænsede ressourcer til en stor palet af 

udbud. Men der er tilbud i ungdomsskoleregi, som er med i dette skoleår. Dette tilbud 

skal kvalificeres. 

 

Orientering og meddelelser: 

 

7. Skriftlig orientering vil blive 



 udsendt før mødet. 

 Vedr. spørgsmålet om skoledistriktet. Lars rykker for analysen igen. 

 

8. Eventuelt 

Marie spørger til toiletforholdene, da hun hører at elever ikke vil benytte dem. Anne 

medgiver, at nogle toiletter lugter og der er børn der ikke kan ramme kummen. 

Det er et tilbagevendende problem, som vi stadig søger efter den endegyldige løsning. 

 

For referatet 

Jakob Holme Prag 


