
Dagsorden skolebestyrelsesmøde 3.03.2015 kl. 17.30-20.00 

Fraværende: Anita 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat 

  Godkendt 

Beslutning: 

2. Budget 15 og regnskab 14 (20 min.) 

Det foreløbige budget for skolen 2015. Det er et foreløbigt budget. Nyt 

er SFO i undervisningen, fordi mange pædagoger varetager undervis-

ning.  

Skolens køb af klubpædagogtimer er også med i budgettet. 

Der er afsat et større beløb til sekretærbistand, fordi der skal skabes et 

administrativt fællesskab med dagtilbuddet. 

Derudover er der ikke forandringer på driften i 2015 budgettet i forhold 

til 2014 budgettet. Undtaget herfra er løn. 

Bestyrelsen godkender det foreløbige budget. 

Det foreløbige SFO budget. 

Posten PPR ressourcen er støtte til et enkelt barn. 

Bestyrelsen godkender det foreløbige SFO budget. 

 

3. Digitalisering af undervisning og  

elev-lærer kommunikation (20 min) 

         Bring your own device - forældreinddragelse 

         Google crome som fælles lærings- og kommunikationsplatform 

         Lone Pedersen deltager 

BYOD er en kommunalt besluttet politik. Der skal være en browser i ud-

styret, fordi man skal kunne komme på nettet. Det er det bedste, hvis ud-

styret har en skærm, der er større end en telefon. Skolens net-forbindelse 

er meget stabil.  

Alle elever har deres egen google-account, der passer deres uni-login. 

Det er der en række fordele ved – fildeling, nemmere samarbejde f.eks. 

Til dette arbejde er det en stor fordel at have sit eget device. 

Vi anbefaler at man, hvis det står for, investerer i en Crome-book. Den 

er robust, åbner hurtigt, ikke så tung er relativt billig (2300 kr.). Det er 

det skolen vil investere i fremover. 

Marie spørger til skolens holdning – eventuelt kritik. 

LW svarer, at det er kommunens politik. Vi kræver ikke, at man med-

bringer udstyr – de elever, der ikke medbringer, vil få udstyr af skolen. 

Med det budget vi har, kan vi ikke udstyre alle elever med udstyr, vi er 

afhængige af, at man selv medbringer udstyr. 

Vi er mindre kritiske, fordi det hele er browser-baseret, og fordi udprint-

ning er blevet meget bedre. 

Mads spørger til, om skolen kan facilitere indkøb for forældre og sikre 

prisen. 

LW undersøger, om skolen må lave et sådant indkøb. 

Søren problematiserer, at man selv tager med, fordi der f.eks. er selvrisi-

ko. 



Det er fremover biblioteket, der står for udlån af udstyr. Skolen vil kort-

lægge, hvor mange, der selv vil medbringe udstyr. 

Knud mener, at hvis kommunen har besluttet en politik, bør der følge 

penge med – ellers er der tale om social skævhed. 

Mads forslår, at der skrives til kommunen på baggrund af Knuds indlæg. 

Knud skriver et brev.  

Marie foreslår, at ordet ”beder” ændres til undersøger. 

Bestyrelsen godkender, at skolen fortsætter sin implementering. 

 

4. Principper for skolens åbning i  

forhold til og samvirke med det  

omgivende samfund (30 min.) 

                              Forslag til principper udarbejdet af skoleleder fremsendes før mødet. 

  LW gennemgik bilaget. 

Bestyrelsen tænker over forslaget – det tages op på næste bestyrelses-

mødet. 

 

Drøftelse og eventuelle beslutninger: 

5.Evaluering af bevægelse (25 min.) 

Bilag: Evaluering på baggrund af medarbejder- og elevevaluering frem-

sendes før mødet 

                                         Artikel: Bevægelse på gyngende grund 

  LW gennemgik evalueringen.  

Kvaliteten af aktiviteterne ind i fagene er svingende.  

Hvis bevægelse er indlejret i fagene, skal det være i fag der har mange 

timer – dansk og matematik. Vi skal samtidig vejlede og støtte de lærere, 

der skal gennemføre det, så det kan lade sig gøre med mere kvalitet.  

Bevægelse skal blive en del af fagfagligheden, en del af det enkelte fags 

indhold. 

Skolen arbejder videre med bevægelse på niveauerne.   

 

6. Ungemiljø - opfølgning på  

LUP indsatsområde (40 min.) 

                              Bilag: LUP indsatsområde beskrevet i ROYE udsendes før mødet 

                                       Mogens P og Flemming M giver oplæg 

  MP og FM gennemgik LUPen.  

LW og FM orienterede om klubbens økonomiske situation.  

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Orientering 

                              a. fra formanden 

                             b. fra skoleledelsen 

                                                          Der udsendes forud for mødet skriftlig orientering om i hvert 

                 fald disse punkter: 

                                                          1. Udbygningsplaner og -proces (dagtilbud og overbygning) 

                                                          2. Administrative fællesskaber (skole og dagtilbud) 

                                                          3. Vejplaner/ permanente og midlertidige løsninger 



                                                          4. Stillingsopslag vedr. teknisk serviceleder (Kim fratræder på 

                    et tidspunkt mellem nu og sommerferien) 

                                                          5. Personaleressourcer til lejrskoler, hytteture m.v. 

                                                          6. Planlægning af skoleåret 15/16 

 

8. Eventuelt 

Peter tog 6. årgangs deltagelse i bisættelse for en klasseforældre op. Han 

pointerede, at skolen burde have nægtet eleverne at deltage. Det er for-

ældrenes beslutning og ikke skolens eller barnets, om barnet skal delta-

ge. Det skal indarbejdes i skolens sorgplan. 

Næste bestyrelsesmøde er sat til 08.04. Mødet afhold d. 03.03. betyder at 

næste møde foreslås til onsdag d. 22.04 (6 ugers kadence). De næstføl-

gende møder rykkes tilsvarende: mandag 25.05. og sidste møde inden 

sommerferien foreslås til tirsdag d. 23.06. 

 

For referatet 

Mogens Steen Petersen 


