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Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2011
 
Tilstede:
Lars, Jeppe, Gro, Henrik, Svend. Steen, Rikke, Tom, Peter, Carsten, og Steen
Afbud på dagen fra Ismael. Jeppe blev nødt til at forlade mødet efter ca. 45 minutter.
 
Lukket punkt: afslutning af knivsagen fra sidste år.
Videncenterchef Poul Lundgaard Bak samt områdechef Birgitte Simonsen deltog i denne
del af mødet. Formålet med deres deltagelse var at afslutte auditten vedrørende sidste
års knivsag.
 
Knivsagen var en ekstrem situation.
Konklusion:
Vurderingen er samlet set, at med den viden, man havde på det pågældende tidspunkt,
har der været ydet en indsats overfor pigen og familien, som ligger indenfor, hvad man i
almindelighed kan forvente i en sådan situation.
 
Orientering:
Elevråd:
Der har ikke været holdt elevrådsmøde siden sidst, men der skal være møde på
mandag. Der er bestilt et elvrådskursus til hele elevrådet.
Peter foreslår et ekstraordinært møde, hvor han vil orientere om det forudgående
arbejde samt inddragelse af elevrådet i forbindelse med planlægningen af skolefesten
 
Formand:
Der efterlyses tilbagemeldinger til kurset på Grøndalsvej om mål og rammer for
samarbejdet mellem SFO og bestyrelsen.
 
Ledelsen:
Marian har trukket sig fra bestyrelsessamarbejdet, så vi skal have fat i suppleanterne –
igen.
Michael Rønde har meddelt, at han gerne indtræder.
 
Ombygningsmøde i morgen, hvor de afsluttende rå rammer lægges fast.
Der forventes udkast til udearealerne fra mødet med arkitekterne i morgen. Disse
forelægges personalet, elevrådet og bestyrelsen snarest muligt.
PG luftede en tanke om at anlægge en handicapvinkel på ombygningen. Lidt vel sent i
processen, men han vil gerne tage kontakt til handicaporganisationer for at høre om
nogle evt. har ideer – og midler.
 
Orienterede om læsebåndet, der er startet med deltagelse af næsten alle klasser.
Hver dag fra 8.20 til 8.40 læses der og det opgøres hver fredag. Læsebåndet lægger op
til featureugen i uge 6, der har overskriften ”Den gode historie”. Der er skolefest om
torsdagen om aftenen.
 
Indskrivningen sker i morgen. Der er 88 potentielle elever samt 12 omgængere. Vi skal
forvente at vi får fyldt op til 20 % tosprogede, dels egne, men også børn udefra. Vi
forventer, at der oprettes 3 børnehaveklasser.
 
SFO skal jo også spare, og de overnormeringer, der i øjeblikket, vil blive afviklet i
forbindelse med kommende barsler.
I forbindelse med den ene fritidspædagogiske leders afgang til pension overvejes det
kun at besætte den ene af dem, og så lade den ene fritidspædagogiske leder dække
begge afdelinger. Dette vil sikre at besparelsen i videst muligt omfang ikke berøre den
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direkte ydelse.
 
4. Godkendelse af budget 2011
Spørgsmål til antallet af de afsatte støttetimer fra Gro. Ja, det er en nedskrivning i
forhold til indeværende skoleår.
Vi gennemgår budgetmodellen for medarbejderne i løbet af de næste, og der kan
forekomme justeringer herefter.
Budgettet godkendes.
 
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar.
På grund af den fremskredne tid foreslås det, at ledelsen udarbejdet et høringssvar, der
indeholder i de mindste 3 forhold. 1) Helt generelt beklager vi besparelserne.
2) En øremærkning af midlerne til kompetenceudvikling, således at de reelt går til
kompetenceudvikling. 3) At vi kan fastholde vores distriktssamarbejde omkring midt.
Desuden:
RB: Områdechefgruppen er overflødig
 
6. Klassesammenlægninger næste skoleår
Nuværende elevtal i 0. klasser indikerer klassesammenlægning nu. Det vil sige, at vi på
nuværende tidspunkt i planlægningen arbejder med 2 klasser.
 
Eventuelt.
Intet under punktet.
 
 
For referatet Carsten
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