
  
  
Referat af bestyrelsesmøde d.17.12.2018 klokken 17.30  
Ordstyrer Ole   
Referent Kasper  
Afbud modtaget: Heidi, Mette, Laila, Lærke og Nadia fra elevrådet.  
  
1. Opfølgning på referat fra sidste gang.  V. Ole 5 min  
 
Kan vi få tydelig gjort at budgettet for 2018 ser fornuftigt ud, og præcis hvordan sygefraværet har udviklet sig.  
Kan vi ikke få lagt referaterne på hjemmesiden med det samme? Henrik Følger op.  
  
2. Orientering om skolens budget 2018 og et meget foreløbigt 2019 v. Henrik 30 min  
 
Budget 2018 gav afslutningsvis mulighed for investeringer på IT-fronten, i naturfag og andre tiltrængte steder.   
Budget 2019 ser trængt ud grundet at elevtallet er dalet med 20 elever. Budgettet blev drøftet og ledelsen vender 
tilbage med en plan. Ingen beslutninger truffet for at få budget 2019 til at hænge sammen.  
  
3. Elevrådets punkt 10 min.,  
 
Ingen elever repræsenteret  
  
4. Bestyrelsens oplevelse af den nye skolehjemsamtaleform V. Ole 10 min  
 
  
Spændende, men savner et trivselsaspekt.  
Oplevede en dreng der synes det var meget spændende at fortælle.  
Manglede trivsel, og at der blev taget fat om det svære.  
Skulle løbe fra samtale til samtale, men ellers godt.  
Dejligt at det foregik på en dag.  
Gav særligt mening med de store børn, som selv kunne tage ansvar og kan reflektere over egne styrke og svagheder.  
Fin dag, som gled overraskende nemt.  
Helt exceptionel god dag og børnene strålede.  
Rigtig flot arbejde af personalet.  
  
5. Opfølgning på bestyrelsens snak om ”tilsyn” v Ole 30 min  
 
Mobilpolitik  
Forældretilfredshed – generelt og specialklasser  
True North/Kompetenceudvikling  
AKT, Inklusion – ”udfordringer i hjemmet”  
Vikarordning – kvalitet  
  
(februar) Tilsyn med True North: 1) Introduktion til bestyrelsen, 2) Præsentation af lærere/pædagoger, 3) Evaluering 
via spørgeskema til alle lærere og pædagoger.  
  
(marts) Tilsyn med AKT/inklusion: 1) Kort introduktion til området af medarbejder, 2) Foredrag, 3) opfølgning.   
  
6. Kontaktforældre – nyt punkt på dagsordenen? Er der noget vi skal huske at spørge dem om? V. Ole 10 min.  
 



Er der nogen der vil være med til at nedsætte et udvalg, der skal være med til at definere kontaktforældrenes rolle? 
SB udarbejder udkast til pjece på næste lange bestyrelsesmøde i marts.  
  
7. Orientering og drøftelse af indskrivningsaften 10 min. V. Henrik  
 
God aften, og der er kommet flere positive tilbagemeldinger efterfølgende.  
Efterspørgsel af flere forældre til erfaringsudveksling – kunne det evt. være kontaktforældre.  
Flere svar på alm dagligdags spørgsmål og eksempler på hverdagen i bh. KL.  
Mere fokus på forældrekaffe og god tid til småsnak når man henter, som sammenhængskraft i klassen.  
  
8. Orientering fra Medarbejdere 10 min  
 
Vi løber stærkt, og har fået lidt en mavepuster ift. økonomien. Men folk hænger i.  
  
9. Orientering fra FFO–ledelse 10 min v. Michael  
 
FFO ombygning forventes at være færdigt uge 2 2019. Pavillonen er kommet i brug. Har været hårdt for 
personalegruppen.  
  
10. Orientering fra Skoleledelse 10 min v. Henrik  
 
Henrik orienterede om nyeste tal der kan ses på undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk )  
Elevfraværet er blandt andet dalet markant fra 7,0% til 5,8%.  
  
Trivselsrapporten viser elevernes fire parametre: faglige trivsel, ro & orden, social trivsel samt støtte & Inspiration. 
Rapporten viser, at elevernes trivsel er faldet  
(Uddannelsesstatistik rapporten er forældet og ikke tilgængeligt længere)  
Fx viser rapporten, at den faglige trivsel er faldet fra 34,9 % for eleverne med den højeste faglige trivsel i 2015/2016 
til 29,9 % i 2017/2018. Tilsvarende var eleverne med den dårligste faglige trivsel i samme periode steget fra 0,8 % til 
1,3% af eleverne.   
  
11. Evt. 10 min.  
 
Aula er den nye erstatning for forældreintra på skolen og Tabulex i FFO. Der arbejdes med at sikre den bedste 
overgang for alle forældre med workshops og lette brugsanvisninger.  

http://www.uvm.dk/

