
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 

  

Mandag den 2. maj 2022 

  

Kl. 17:00- 19:15 

  

  

Husk at der er formøde for de forældrevalgte. 

  

Kl. 16:00-17:00  

  

Deltagere:  Lisbeth, Lars, Karsten, Charlotte, Fie, Lea, Hanne Pia, Mette, Karin, 

Knud, Claus, Anne Katrine, Heidi, Mads 

  

Afbud:  Signe, Pia 

  

Ikke til stede:   

  

  

   

   

   

Emne (og 

ansvarlig)  

   

   

Indstilling  

   

Tid  

   

Beslutning – hvem gør hvad  

   

   

1  

   

   

Valg af ordstyrer  

   

Beslutning  

   

17:00- 

17:05  

   

   

 Mette 

   

2  

   

Godkendelse af 

referat fra sidste 

gang, samt 

dagens 

dagsorden  

   

   

Beslutning  

   

17:00- 

17:05  

   

 Godkendt 

   

3  

   

Elevrådet  

   

Orientering   

   

17:05- 

17:15  

   

  

Elevrådet har afholdt to fester. En for 0-3 

årgang og en for 4-6 årgang. 

Begge fester forløb fint, der var mest 

tilslutning til de mindstes fest. Der kom 



 

 

ca. 110 børn til den første fest og ca. 70 

til de stores fest. 

Lærerene skal huske at advisere 

elevrådsrepræsentanterne om at der er 

møde, da de nogle gange ikke er 

orienteret om at der afholdes møde. 

 

  

  

  

4  

   

  

Meddelelser:  

   

    

 

   

  

Orientering  

   

  

17:15-  

17:30  

   

  

Skolens leder:  

Der har været afholdt møde med KSU.  

Her deltog skole, kultur- og ungeområdet. 

Fra KSU deltog Mads Boeberg og Søren 

Laxy.  

Skolen gav en orientering om hvad vi 

arbejder med på skolen og hvilke 

prioriteringer vi har i nærmeste fremtid. 

 

Fagfordeling er igangsat. Det ventes at 

skemaer kan igangsættes d.  22.-25. maj. 

De 3 nyansatte lærere skal også indgå i 

fagfordelingen.  

 

Der har været afholdt AMR-valg. 

Mathilde Boye Larsen blev valgt og 

overtager AMR posten efter Fie i det nye 

skoleår. 

 

Der afholdes skriftlige eksamener i 

indeværende uge.  Sidste skoledag for 

afgangseleverne bliver den 20. maj. 

Dimission afholdes onsdag d. 22. juni efter 

de mundtlige prøver.  

 

Der har været afholdt jobsamtaler til 

lærerstillinger. Der er ansat tre nye 

lærere, mens stillingen som viceskoleleder 

genopslås grundet et for snævert 

ansøgerfelt. Der skal opslås endnu en 

lærerstilling, når man kender hvilke fag 

kombinationer, der er brug for. 



 

 

 

 

Formanden: 

Knud er på valg til skolebestyrelsen. KSO 

skal undersøge om det er muligt for Knud 

at blive endnu et år når man vælges for 

en 4 årig periode. 

 

SFO: Intet 

 

MED: Intet 

 

 

 

 

 

5. 

 

Temaer til 

årshjul. 

Dagens 

hovedtema 

 

Drøftelse 

 

17:30- 

18:20 

 

De forældrevalgte har valgt at fokusere på 

to temaer i forhold til trivsel: 

- Ro og orden 

herunder gensidig respekt 

- Skole-hjem samarbejdet 

Herunder kommunikation, samtaler, 

Aula, lektiepolitik, edb-politik mv. 

 

Det er tanken at SB gennem   

kontaktforældrene vil stille undersøgende 

spørgsmål i klasserne, som skal munde ud i 

nogle aftaler både elever, lærere og 

forældre kan stå inde for. 

 

På baggrund af disse temaer, udarbejder 

ledelsen et årshjul som er klar til 

kommende skoleår.  

 

 

6. 

 

Effektiviserings- 

og besparelses- 

Forslag. 

 

Kommunen 

ønsker bidrag til 

at der samlet 

spares 2 

 

Drøftelse, 

beslutning 

inden d. 10. 

maj. 

 

18:20-

18:40 

 

  Skolen har indgivet en kommentar til 

budget, som er blevet drøftet via mail med 

bestyrelsen. 

 



 

 

millioner i 2023, 

6 millioner i 

2024 og 10 

millioner i 2025.   

Fokus på at 

tilgængelige 

ressourcer i den 

forbindelse 

bruges smartere, 

mere 

klimabevidst og 

økonomisk 

bæredygtigt.  

Deadline er d. 

12. maj.   

 

 

7. 

 

Budgetønsker 

 

Drøftelse, 

beslutning 

inden d. 10. 

maj. 

 

18:20-

18:40 

 

Vi har tidligere drøftet budgetønsker.  

Følgende er forslået: 

 Renovering af badeforholdene i 

gymnastiksalene 

 Akustikloft i kantinen 

 Nyt møblement i Kantinen 

 Nyt møblement aulaen, gerne 

launchagtigt. 

 Nyt møblement til vores bibliotek. 

 Aktivitetsmuligheder udendørs 

 Nedrivning af scene/nyt gulv i 

gymnastiksal.  

 Ny springgrav hvor scenen i 

gymnastiksal står i dag. 

 Gardiner til scenen. 

 Automatisk dørlukning – nyt 

indgangsparti – klimagevinst 

 Solafskærmning i flere af skolens 

undervisningslokaler 

 Nye lofter på gangarealer. Vi har 

anmodet Ærø Kommune om en pris. 

Det skyldes at disse ikke er 

budgetteret i 

ventilationsanlægsprojektet, og at 

der vil komme synlig rørføring på 

gangene.  



 

 

 

Skolens ledelse giver anbefaling på mødet.  

På baggrund af drøftelse og endelig 

beslutning, udarbejder skolens ledelse 

endelige budgetønsker og indhenter priser 

på ønskerne.  

 

SB anbefaler at der søges om: 

1. Renovering af badeforholdene i 

gymnastiksalene. 

2. Solafskærmning til flere af skolens 

undervisningslokaler 

3. Nedrivning af Scene og ny 

gulvbelægning i gymnastiksal. 

 

 

8. 

 

Orientering om 

valg til 

skolebestyrelsen. 

 

Orientering 

 

18:40-

18:45 

 

Der er valg til 3-4 af pladserne.  

KSO undersøger det præcise tal og giver 

en tilbagemelding til bestyrelsen herpå, 

samt sørger for opslag, proces, m.m.  

 

 

9. 

 

Klassestørrelser 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

18:45-

19:05 

 

Indledende drøftelse når/hvis klasser 

overstiger 24/48 elever. 

Case: 5. årgang. 

Det blev drøftet hvordan sådanne klasser 

håndteres, og dilemmaer ved 

klassestørrelser. Særligt når vi er tæt på 

24 og 48 elever.  

 

 

9. 

 

Eventuelt 

  

19:05-

19:15 

 

 

 

 

 

 


