
 
   

 

Den 19. januar 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 
Torsdag den 18. januar 2018 
   

Afbud: Erik, Charlotte   

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst v/ formand  

Velkomst ved formand Gynther. 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Henrik udarbejder og fremsender referat fra 

det ekstraordinære bestyrelsesmøde vedr. ny skoleleder. 

3. Nyt fra skolen: 

 

a) Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet.  

 

Elevsituationen: Arbejdet med at få klasserne fyldt op til næste skoleår er i fuld gang, og det 

ser fint ud på alle årgange, men der er fortsat en vis usikkerhed omkring 9. og 10.kl. - dog 

vil der komme mere afklaring omkring de 2 årgange efter mødet med de nye 9. og 10.kl. 

henholdsvis den 30.1. og 1.2. 

 

Medarbejdersituationen: Rasmus Hansen (SFO-pædagog og lærer/støttelærer i 

indskolingen) holder forældreorlov frem til primo marts, og Sofie Grau er ansat som vikar 

for ham i både skolen og SFO-en. Margrethe Hørlyck, der er på forældreorlov i dette 

skoleår, har meddelt, at hun ikke vender tilbage til skolen efter endt orlov, og skolen 

indstiller derfor Rasmus Hansen til en fastansættelse i stedet for Margrethe - Rasmus er pt. 

ansat som årsvikar for netop Margrethe. 

Bestyrelsen bakker op om fastansættelsen af Rasmus Hansen. 

 

Nyt fra lærerrådet: Anvendelsen af de nationale test på skolen er fortsat til drøftelse på 

lærerrådsmøder og afdelingsmøder. Lige nu drøftes forskellige scenarier for anvendelsen af 

de nationale test - et af scenarierne er, at de nationale test som evalueringsværktøj fremover 

bliver et frivilligt anliggende for skolens lærere - og der lægges op til, at den enkelte lærer, 

den enkelte klasse og årgang og de enkelte fagudvalg selv vælger de evalueringsværktøjer, 

de finder er bedst egnede og giver bedst mening for den enkelte. Et andet scenarie er, at 

skolen anvender de nationale test som evalueringsværktøj på 7. og 8. årgang og lader det 

være frivilligt på de andre årgange. 

 



 
 

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier og afventer den videre drøftelse blandt skolens 

lærere. Bestyrelsen har tillid til, at skolen vælger de rigtige evalueringsværktøjer, og om det 

er de nationale test eller andre evalueringsværktøjer er underordnet - dog vægter 

bestyrelsen, at der er en klar linje i anvendelsen af evalueringsværktøjer i de enkelte fag, 

klasser og årgange. 

 

b) Skolens faciliteter 

 

Skolen har fået byggetilladelse til at etablere et nyt toilet mellem lokale 1 og 2 (8.kl.), og 

renoveringen af toiletterne i 0.-6.kl. påbegyndes i uge 7, og der opstilles en toiletvogn i den 

periode, hvor renoveringen af toiletterne står på.  

På lærerrådsmødet i februar drøfter skolens personale forskellige forslag til, hvilke nye 

tiltag/projekter der skal iværksættes fremover. 

Forslag til nye projekter: Renovering af 10.kl, udnyttelse af æblehaven, renovering af 

musiklokalet, nyt gulv og udvidelse af omklædningsrum i tennishallen, m.m. 

På næste møde vil bestyrelsen blive præsenteret for de mere konkrete forslag, som der skal 

drøftes og tages endelig stilling til. 

 

c) Undervisning  

 

Skolens 9. og 10.kl. afholder i uge 3 årets terminsprøver. 

 

d) Andet  

 

De enkelte afdelinger på skolen afholder i nærmeste fremtid pædagogiske dage/døgn - 

mange forskellige spændende og relevante og aktuelle emner på dagsordenen. 

 

4. Økonomi:  

a) Justering af budgettet som følge af den endelige finanslov. 

I den endelige finanslov er der blevet ændret i tilskuddet til specialundervisning, hvilket for 

skolen betyder en reduktion i tilskuddet på 97.000 kr. 

Forslag fra Henrik om at indregne ændringen i budgettet for 2018 og dermed nedjustere det 

forventede resultat for 2018 med de 97.000 kr. fra 1.077.000 kr. til et forventet resultat på 

980.000 kr. Bestyrelsen godkender forslaget. 

 

 b) Estimat for regnskabsresultatet 2017  

Forventet resultat for regnskabsåret 2017 blev gennemgået. Fortsat lidt usikkerhed på nogle 

få områder, men slutresultatet for 2017 forventes at lande på ca. 1,7 million kroner, hvilket 

må betragtes som et rigtig godt slutresultat. 

  

5. Orientering om valg af rekrutteringsfirma i forbindelse med lederansættelsen 

 

Gynther og Bente har sammen med skolens ledelse drøftet forskellige mulige 

rekrutteringsfirmaer og udvalgt 2 rekrutteringsfirmaer, som der afholdes møde med på 

mandag den 22.1. Efter mødet vælges ét af de 2 rekrutteringsfirmaer, og det valgte  



 
 

 

rekrutteringsfirma skal forestå processen omkring ansættelse af ny skoleleder - bl.a. også stå 

for fyraftensmødet den 6.2..  

De 2 rekrutteringsfirmaer har begge erfaringer med ansættelse af skoleleder på frie 

grundskoler. 

 

6. Forældresamarbejdet på Haderslev Realskole 

Henrik indledte punktet med at vise bestyrelsen, hvad han præsenterer de nye forældre i 0.kl. for 

omkring forældresamarbejdet på skolen. 

Bestyrelsen drøftede mange sider af forældresamarbejdet og hvilke indsatser, der skal 

prioriteres i forbindelse med det gode forældresamarbejde - bl.a. dannelsen af forældreråd i 

alle klasser, tydelig italesættelse og drøftelse af specifikke emner med og blandt forældrene, 

løbende præsentation af skolens værdier og principper, forventningsafstemning mellem skolen 

og forældrene og mellem forældrene indbyrdes, særlig fokus på specifikke områder - fx de nye 

elever på 7. årgang, m.m. 

Emnet er til fortsat drøftelse både i bestyrelsen og blandt skolens personale både i indeværende 

skoleår og de kommende skoleår. 

 

7. Jubilæum 2019 

Skolen fejrer sit 75 års jubilæum i 2019. I forbindelse med skolens tidligere jubilæer har der 

været lavet forskellige jubilæumsskrifter og -bøger. Forslag om, at der til 75 års jubilæet 

udarbejdes en jubilæumsbog - konkret forslag om at bede den lokale Lennart Madsen om igen 

at lave en jubilæumsbog. 

Bestyrelsen bliver tovholder på jubilæet - og der nedsættes evt. senere et udvalg, der skal 

arbejde videre med jubilæet. 

Henrik tager kontakt til Lennart Madsen og forhører sig om mulighederne. 

Punktet tages op igen på kommende bestyrelsesmøder - lige så vel som skolens personale også 

bliver involveret i processen. 

 

8. Generalforsamling den 25. april. Hvem kandiderer? 

Gynther og Bente er på valg - og René er ligeledes på valg, da han i første omgang er valgt for 

ét år i stedet for Marie Lund. Alle 3 overvejer at genopstille - nærmere afklaring snarest. 

Bestyrelsen er bekendt med, at også andre overvejer at genopstille. 

 

9. Eventuelt 

Spørgsmål til lærerstuderende i praktik. 

Forespørgsel om muligheden for igen at få en foto-årsbog til klasserne/eleverne. 

 

 

Referent: Johnny Erichsen 


