
Referat skolebestyrelsesmøde 22.04.2015 

 

Afbud: Peter, Trine, Mads 

Fraværende: Søren, Anita 

Afbuddene og fraværet betyder, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. Ifølge vores sædvane i 

disse meget sjældne tilfælde skal forældrevalgte medlemmer, der ikke var til stede, på næstfølgende 

bestyrelsesmøde tilkendegive, om de kan støtte de refererede beslutninger. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

og underskrift af referat 

Godkendt. 

 

Beslutning: 

2. Bestyrelsesrepræsentation i  

ansættelsesudvalg v. læreransættelse 

                              - orientering om personalesituation, personalebehov og tidsplan for an- 

   sættelser 

                              - ansættelsesudvalg 

Vi har i forbindelse med mobilitetsdagene ansat en lærer, der indtil nu har 

været ansat på Haarup Skole. Læreren er placeret på mellemtrinnet og skal 

være primær voksen. Derudover skal vi fastansætte en lærer, og det skal LW 

til møde om med de andre skoleledere i fb. m. udviklingspolitikken. 

Der er en lærer, der søger orlov til næste skoleår. Og derudover er der stadig 

barselsorlov frem til november. Dvs 2,5 stilling hvoraf kun en skal komme 

fra udviklingspolitikken. 

Vi har tre tidsbegrænset ansatte, men de kan ikke uden videre komme til at 

komme i betragtning, men kan søge på lige vilkår med andre. 

Knud og Torben melder sig til at deltage ved en eventuel ansættelsessamtale - 

sandsynligvis i 2. uge i maj. 

 

3. Principper for skolens åbning  

i forhold til det omgivende samfund 

                              Bilag: Forslag til principper fremlagt på sidste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen skal fastlægge principper for området i hh til reformen og en 

byrådsbeslutning. 

Knud spørger til om der følger midler med til disse udvidede aktiviteter.  

Det siger LW, at der ikke gør. Det er inden for den eksisterende ramme. 

Bestyrelsen godkendte de fremlagte principper. 

 

Drøftelse: 

4. Revision af principper for skole-hjemsamarbejde 

Principperne skal drøftes med henblik på om de skal revideres, fordi skolen 

befinder sig i en anden virkelighed end da de nuværende principper blev 

vedtaget. 

Der er centralt fra kommet ændrede arbejdstidsregler, og der er kommunalt 

aftalt en arbejdstidsaftale.  

Der er vedtaget en folkeskolereform, og der skal opstilles læringsmål for den 

enkelte elev. I reformen er der også nogle regler for elevplaner, som skolen 

skal følge. Alt sammen forhold, der ændrer skolens virkelighed i forhold til 

før reformen. 

 



Knud mener, det er ineffektivt at forældre både får en nedskrevet plan og 

mødes med lærere og får planen gennemgået. 

LW mener, det skal være nemt at mødes, når der er behov for det, ikke bare 

for at mødes. Det samlede billede af barnet, må ikke tages ud - den primær 

voksne taler med forældrene om helheden, og derudover skal der ligge en 

opdateret plan for det faglige. 

Derudover skal der udarbejdes en plan for hvordan og hvornår forældre kan 

mødes med dels de primær voksne dels faglærerne. 

 

Til næste bestyrelsesmøde vil LW komme med et forslag til reviderede 

principper for skolehjemsamarbejdet efter en lang og spændende dialog om 

læringsplatforme og tests. 

 

5. Samarbejde mellem skole og klubber/ FU 

LW redegjorde for den nuværende situation for klubben og det samarbejde 

der er, og som kan blive til næste skoleår. 

LW vil sammen med Fællesrådet skrive et brev til det politiske system om 

den usammenhængende og skandaløse beslutning, der er truffet om 

budgettildeling til klubberne. 

 

6. Orientering 

LW orienterede om den nye lokalplan nr. 979. og de udfordringer, der er mht 

vejbetjeningen. Dagtilbud og skole har fremsendt fælles høringssvar. 

Processen om skoleudbygningen går i gang til august. 

Vi slår stillingen som teknisk serviceleder op pr 1. maj med tiltrædelse 1. 

august. 

Vi slår derudover en stilling som sekretær op også med tiltrædelse pr. 1. 

august. 

 

7. Eventuelt 

Knud problematiserede, at hans datter sidder på meget store hold i nogle fag. 

LW sagde, at det har været et nødvendigt men ikke ønsket vilkår ved 

planlægningen af dette skoleår, og det vil blive tilstræbt undgået fremover. 

 

For referatet 

Mogens Steen Petersen 


