
Skolebestyrelsesmøde - dagsorden 

Mandag den 21. september 2020 – fysisk på skolen 

Kl. 19:00- 21:00 

Deltager: Asmus, Signe, Knud, Katja, Karina, Mette, Rie, Fie, Charlotte, 

Karsten og Lars. 

Afbud: Loa. 

Ikke til stede:  

 

 

 

Emne (og ansvarlig) 
 

 

Indstilling 

 

Tid 

 

Beslutning – hvem gør hvad 
 

 
1 
 

 
Valg af ordstyrer 

 
Beslutning 

 
19:00-
19:00 

 

 
Mette valgt. 

 

2 

 

Godkendelse af referat 
fra sidste gang, samt 

dagens dagsorden 
 

 

Beslutning 

 

19:00-
19:05 

 

Referat godkendt. 

 
3 

 
Elevrådet 

 
Orientering 

 
19:05-
19:10 

 

 
-Ingen punkter. Elevrådet er 
ikke konstitueret endnu. 

 

4 

 

Meddelelser: 
- Skolens leder 

- Formanden 
- MED-udvalget 
- Fra skolen 

- SFO 
 

 
 

 

Orientering 

 

19:10- 
19:30 

 

Skolens leder: 
Status på valg til  

Skolebestyrelsen:  
-Der var valgmøde 
d.17/9. Der bliver 

kampvalg til den 
kommende 

skolebestyrelse. Vi 
forventer at 
kamphandlingen 

foregår elektronisk. De 
opstillede kandidater 

får mulighed for at 
præsentere sig selv og 
deres holdninger inden 

for en given ramme. 
 Status på madordning: 

-Efter møde med 
Karina Vollmer og Trine 



Mortensen 
(Kommunens 

indkøbskonsulent) går 
ledelsen i gang med at 

udarbejde 
interessetilkendegivelse 
og udbudsmateriale. 

 
 Status på budget 2021: 

-Budgetønsker: Der er 
umiddelbart positive 
politiske 

tilkendegivelser 
omkring finansiering af 

legeborg og også vedr. 
etablering af 
ventilationsanlæg på 

skolen 
 Status IT/politik: 

-Der bliver etableret et 
IT-udvalg på skolen, 
som skal, som skal 

være med til at udvikle 
IT-politikken. 

-De nye computere er 
på trapperne. Levering 
omkring efterårsferien. 

 
Formanden:  

-Det er godt med kampvalg til 
SB-valget. Det tyder på et 
engagement blandt 

kandidaterne. 
-Ønsker at SB-møderne  

holdes virtuelt 
-Ønsker mere fokus på affald 

omkring skolen og oprydning 
efter bl.a. mundbind, der er 
smidt på jorden. 

-Licitationen vedr. renovering 
af de gamle toiletter i 

skolegården er færdig. 
Firmaerne der vandt, har dog 
ikke mulighed for at levere 

inden for budgetrammen. 
Skolen søger tillægsbevilling. 

 
 
 

 



Fra Skolen: 
-Ingen meddelelser 

 
SFO: 

-Intet nyt om den nye SFO. 
Det er stadig budgetteret på 
kommunalbudgettet. 

Løsningen bliver sandsynligvis 
en udbygning/renovering af 

Toftebo.  
-SFO`en holder forældremøde 
d. 1/10, hvis der er tilslutning 

nok. 
 

MED-udvalget:  
-Fokus på APV 
 

 

 

5 
 

 

Værdiproces 

 

Orientering 
og 

drøftelse 

 

19:30-
20:00 

 

Gennemgang af 
værdiprocesmodel samt 

drøftelse deraf: 
 
-Der blev præsenteret et 

oplæg om 
værdiskabelsesprocesser. 

-Efterfølgende drøftelse af 
oplægget. 
-Oplægget bliver rundsendt 

med referatet og punktet 
tages op på næste SB-møde 

og i dialog via mail. 
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Budget 2020 
 

 
Orientering 
 

 
20:00- 
20:10 

 

 
-Der forventes et underskud 
for 2020 på ca. 500-750t. De 

to efterfølgende år forventes 
det at rette sig til, og  

underskud estimeres her 
lavere - 100 – 200t.  
-Der arbejdes fortsat på en 

ny tildelingsmodel. En 
tilretning af tildelingsmodellen 

bør kombineres med ønsket 
om flere ressourcer.  
-Skolen har i år haft 

ekstraudgifter i forbindelse 
med corona-foranstaltninger 

på ca. 300t.  
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Drøftelse af tidspunkt for 

skolebestyrelsesmøder. 
Hidtil har møderne 

startet kl. 19. Skal vi 
starte før, og hvornår? 
 

 
Drøftelse  

 
20:10-

20:20 

 
-Næste møde d. 20.10.20 

afholdes kl. 17.00 -19.00. 
Den nye skolebestyrelse kan 

efterfølgende forholde sig til 
mødetidspunkter. 

 
8 

 
Opsamling på 

forældremøder 

 
Drøftelse 

 
20:20-

20:45 
 

 
-Der bliver generelt taget 

godt imod SB´s oplæg ved 
forældremøderne. 

 

 

9 
 

 

Evt. 

  

20:45- 
20:50 
 

 

-Budgetønske: Ombygning af 
pigernes gymnastiksal evt. 
gennem nedlæggelse af 

scenen og etablering af nyt 
redskabsrum.  

-Der er også et mindre ønske 
om skillevægge mellem 
bruserne i 

omklædningsrummene. 
-Afviklingen af fastelavn. 

Hvordan skal festen forløbe. 
Vi skal huske det i god tid. 
-Det afholdes møde i 

madgruppen d. 28.09.20. 
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Personsager 

  
20:50 

21:00 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


