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DAGSORDEN 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 28. august 2018 Fra-til Kl. 18 – 21.00   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper 

Hassing, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:  Tara Pouia, Mille Olesen 

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

Berit Juul Hansen 

Deltagere  

Afbud John Mouridsen 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  
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A Godkendelse af dagsorden 
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 Dagsorden med ekstraordinært punkt: Ansættelsesudvalg og 

mødeplan for dette skoleår er godkendt. 

 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Alle deltagere ved skolebestyrelsesmøde den 19. juni underskrev 

referat 

C Ansættelsesudvalg    Ledelsen orienterede om personalesituationen. Ansættelsesud-

valg for ansættelse af henholdsvis lærer og viceskoleleder blev 

nedsat 
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D Orientering 

1. Nyt fra elevrepræsentanter 

2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 

a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 

3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  

4. Nyt fra ledelsen 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
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o 1. Skolerejser: Erfaringerne fra skolerejse på 8. årgang er, at 

75 kr. til mad pr. dag er i underkanten. Fremadrettet skal 

der være en opmærksomhed på, at forældrene kan sætte 

beløbet højere.  

2. Der har været 3 møder i forbindelse med budget.  

Skolebestyrelsesformanden deltog i dialogmøde med 

Skoleudvalg mandag d. 27. august. Skoleudvalget vil me-

get gerne i dialog med skolebestyrelserne og ledelsen på 

skolerne, så der sammen kan skabes den bedste skole 

for det budget, vi har.  

23. oktober vil der komme endnu et dialogmøde, hvor he-

le skolebestyrelsen bliver inviteret. 

Forældrerepræsentant har deltaget i dialogmøde om di-

rektionens forslag til budget 2019 sammen med skolele-

der. 

Karlsvognen har fået en 7. kl og det er gået rigtig godt. De 

er med i naturfagene. Det har været en succes, og de er 

kommet rigtig godt fra start.  

a. Der har ikke været deltagelse i skolebestyrelsesnet-

værk fra skolebestyrelsen, da formand og næstfor-

mand var forhindret. 

3. Stor ros til eleverne på 8. årgang for en fantastisk tur til 

Berlin. Eleverne var meget ansvarsbevidste. Et godt ek-

sempel på Åben Skole. 3. årgang har fået mulighed for at 

deltage i en udstilling i Vejle fredag d. 30. august.Vi er i 

fuld gang med god modtagelse af de nye kolle-

ger/medarbejdere. De er kommet godt i gang, og de trives 

i deres nye job. 

4. Ledelsen er optaget af budget 2019. 

5. Vi er kommet godt i gang med skoleåret. Vi begyndte med 

en pædagogisk dag d. 6. august. Vi har haft ordblindekur-

sus, kursus i IntoWords. Der var fuldt skema på møde-

fronten. De sidste overleveringsmøder blev afholdt i uge 

32. 

Vi arbejder lige nu med kulturen omkring skoleboden. Der 

vil være en snak om dette i udskolingen på morgensam-

ling. 

Der arbejdes lige nu med at få 4 årgang godt i gang på 

mellemtrinnet.  

Der var besøg på morgensamlingen, hvor en ung kom og 

fortalte om at rejse ud i verden. 

Håndværkerne er gået i gang i Stjernehuset. Der 
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     Der bliver vuggestue i den ene halvdel af huset. VI får ma-

let vores halvdel, en ny bålhytten og en ny scene. Strib i 

Bevægelse sender forslag/ønske til anlægsbudget 2019, 

og der arbejdes på at prioritere noget rigtigt godt. 

6. Vikarsituationen lige nu er fint kørende. Der venter en 

sygemelding på 4 uger, en barsel på 14 dage, og der er 

en lærer, der fratræder sin stilling.  

Det er en udfordring at få uddannet lærere i vikarstillinger. 

Vi gør også brug af pensionerede lærere, men der er ikke 

så mange, der er interesseret.  

Der er en drøftelse af forskellige problematikker i forhold 

til uddannede og ikke uddannede vikarer.  

 Rammer for skolebestyrelsens 

arbejde 

- kompetenceområde 

- de forskellige arenaer 
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d https://uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-

ledelse/skolebestyrelsen 

Skoleleder gennemgår de forskellige kompetenceområder og de 

forskelige arenaer. 

Her er nogle udpluk fra folkeskoleloven: 

Der skal arbejdes med skolens budget. Det skal godkendes af 

skolebestyrelsen. Det skal afspejles, at principperne er prioriteret i 

budgettet. Skolebestyrelsen kan vælge ikke at godkende 

budgettet og er ikke økonomisk ansvarlig. Det er skolelederen, 

der er økonomisk ansvarlig for budgettet.  

Undervisningsmidler skal godkendes af skolebestyrelsen. 

Kompetencen har hidtil været uddelegeret til skolelederen. I øvrigt 

er det skolebestyrelsens opgave at udarbejde principper for: 

Undervisningens organisering, fx skoledagens længde, 

pausetider. Opfyldelse af undervisningspligten og skolehjem 

samarbejde, underretning til hjemmet om elevernes udbytte, 

karakterer og elevplaner, SFO. 

Tilsynsopgaven består i, at bestyrelsen sikrer, at skolen opfylder 

principperne, der er vedtaget i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen 

kan ikke arbejde med enkelt sager omkring en elev. Det er godt at 

henvise til skolelederen med det samme.  

Generelle problemstillinger eller udfordringer kan bringes ind i 

skolebestyrelsen.  

Der er vigtigt at have et øje for, at der er forskellige arenaer: det 

politiske, det forvaltningsmæssige og skolen/forældre.  

Når der arbejdes i skolebestyrelsen er det vigtigt, at vi har 

mulighed for at inddrage det pædagogiske personale i proces før 

beslutning.  

 

https://uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
https://uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
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 Rundtur på skolen  3
0
 

o Punkt udsat til næste møde 

 Økonomi 2018 

- regnskabsopfølgning 
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o Se bilag 

Regnskabets opbygning blev gennemgået, og der blev orienteret 

om status pr. 31. juli 2018. 

Ved indkøb er der kommunale indkøbsaftaler, og de skal 

overholdes.  

 Budget 2019 

- høringsvar 
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u https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Økonomi/Budget%2

02019/Budgetmappen%202019 

Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar ud fra drøftelser om 

- reduktion i prisfremskrivning 

- nedlæggelse af pulje til central organisering af understøt-

tende undervisning 

- nedlæggelse af pulje til sundhed mm. som en del af den 

åbne skole 

- ændre lærer/pædagogfordeling i den understøttende 

undervisning 

- reduceret segregering i folkeskolen 

- fordelingsneutral nedsættelse af beløb pr. elev 

- tandklinikken i Strib 

 Deltagelse i forældremøder  1
5
 

a Oversigt over møder følger. Forældrerepræsentanter kigger forbi i 

den udstrækning, det er muligt.  

 Eventuelt 
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 Elevrådet ønsker at deltage i skolefodbold 

 

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

Antimobbestrategi 

Vold og trusler i folkeskolen 

Idekatalog: samarbejde med Strib Bibliotek 

Trivselsmåling forår 2018  

Handlingsplan for ordblindeindsats 

Godkendelse af skemaer 

 

 

 

  

 

https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Økonomi/Budget%202019/Budgetmappen%202019
https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Økonomi/Budget%202019/Budgetmappen%202019

