
 
   

 

Den 22. marts 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag, den 20. marts 2018 
   

Afbud: Anders og Erik  

 

Dagsorden: 

    

1. Velkomst v/ formand  

Velkomst ved formand Gynther. 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

3. Nyt fra skolen: 

a) Elevsituation: Tilmeldingen til næste skoleår forløber rigtig fint - og det ser ud 

til, at der bliver fyldt op på alle årgange - også 9.-10.kl., hvilket betyder, at vi 

med stor sandsynlighed kan melde fuldt hus med 588 elever næste skoleår. 

 

Medarbejdersituation: Rasmus er tilbage fra endt forældreorlov.  

Skolen forventer status quo på antallet af lærere og pædagoger til næste skoleår. 

 

Nyt fra lærerrådet: Fagfordelingsprocessen er i fuld gang - fagfordelingsmøderne 

afholdes den 9. og den 13. april, hvis der vel og mærke ikke bliver strejke/lockout. 

 

b) Skolens faciliteter 

Renoveringen af skolens toiletter er i fuld gang - indskolingens toiletter står færdige, 

overvejelser om at supplere med yderligere 2 toiletter - jf. fremsendt tegning - dog i 

første omgang sat på stand by på grund af udgiften. 

 

c) Undervisning, herunder nationale test  

Spørgsmålet om skolens anvendelse af de nationale test som evalueringsværktøj er 

drøftet i flere omgange på lærerrådsmøder og bestyrelsesmøder, og der er nu truffet 

beslutning om, at vi fortsat gennemfører de nationale test i engelsk på 7. årgang 

samt dansk og matematik på 8. årgang.  

På alle øvrige årgange er det frivilligt for den enkelte faglærer at benytte de 

nationale test som evalueringsværktøj. 

Det er endvidere blevet besluttet at sætte evaluering og evalueringsværktøjer/-

former på dagsordenen i fagudvalg og lærerråd næste skoleår bl.a. med henblik på 

at udarbejde en evalueringsplan for det enkelte fag på de forskellige klassetrin. 

 



 
 

Skolen er blevet kontaktet af musikskolen vedr. et projekt, hvor skolens kommende 

3.klasser lærer at spille et instrument, og hvor musikskolen står for undervisningen. 

Pris pr. år for undervisningen er 30.000 kr. samt 30.000 kr. for indkøb af 

instrumenterne. Bestyrelsen bakker op om projektet, der forventes at løbe over de 

næste 2 skoleår. 

 

d) Andet 

Skolen er udtaget til strejke pr. 4.4. - til gengæld er vi som profilskole på 

specialundervisningsområdet friholdt for lockouten. 

Der vil blive udsendt nærmere information til elever og forældre, når der foreligger 

nærmere afklaring om en evt. strejke og lockout. Skolen forventer at måtte lukke helt 

ned i tilfælde af strejke/lockout - bortset fra skolens SFO, der kan holde åbnet, da 

pædagogerne ikke er omfattet af strejken/lockouten. 

  

 

4. Økonomi: Regnskab 2017 

 Årsregnskabet for 2017 foreligger og blev i hovedtal gennemgået for bestyrelsen. 

Skolen kan med tilfredshed notere sig et overskud i 2017 på 1.635.000 - hvilket er et 

rekordstort overskud. 

Forslag til årsberetning blev gennemgået af Henrik. 

Bestyrelsen godkender årsregnskabet og forslaget til årsberetning. 

Bestyrelsen underskriver årsregnskab, m.m. til generalforsamlingen. 

 

Budgetopfølgning pr. 28.2.18 gennemgået. 

  

5. Forberedelse af generalforsamlingen. 

Forslag til forskræp til skolens forældre vedr. skolens generalforsamling den 25.4. 

fremsendt og gennemgået. 

Gynther, Bente og René er på valg, men genopstiller alle - øvrige kandidater har 

selvfølgelig mulighed for at melde sig på banen. 

Generalforsamlingen afvikles på samme måde som sidste år. 

Gynther opfordrer bestyrelsen til at melde punkter ind til ham til hans årsberetning. 

 

6. Hvad skal være vores næste byggeprojekt? Fremlæggelse af medarbejdernes forslag. 

Bestyrelsen gik en runde på skolen for at se på lokaliteterne for de forskellige forslag. 

Gennemgang og drøftelse af de forskellige forslag til nye byggeprojekter. 

Bestyrelsen anbefaler, at der i første omgang arbejdes videre med flg. forslag:  

Renovering af 10.kl. huset; udvidelse af omklædningsrum samt nyt gulv i tennishallen; 

færdiggørelse af toiletrenoveringen; renovering af omklædningsrummene ved 

gymnastiksalen. 

Bestyrelsen efterlyser nærmere fakta/oplysninger om tidshorisont, pris, m.v. for de 

forskellige byggeprojekter. 

Bestyrelsens anbefalinger tages med i den videre drøftelse i personalegruppen. 

 

 

 



 
 

 

7. Status på lederansættelsesforløbet. 

Gynther afgav status på processen omkring ansættelse af ny skoleleder. Stillingsannonce 

udarbejdet og offentliggjort. Kompetenceprofil udarbejdet. Tidsplan for ansættelse af ny 

skoleleder præsenteret og drøftet. 

 

8. Eventuelt 

Forårskoncerten - forældrehenvendelse vedr. den nye opdeling. 

Spørgsmål til skolens 75 års jubilæum - tages op igen i starten af næste skoleår. 

Ny tillidsrepræsentant valgt - Inge Aaby Christensen valgt. 

 

 

Referent: Johnny Erichsen 


