
 
Haderslev, den 3. december 2019 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Fredag, den 29. november 2019 
 
Afbud: Gynther, Erik, Lisbet  - Lone mødt senere 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Velkomst ved næstformanden 
Velkomst ved næstformand Bente. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 
 

3. Nyt fra skolen 
a. Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet 

Elevstatus: 592 elever i skoledelen og 141 elever i SFO’en. 
Pr. 11. oktober indskrives der ikke flere elever i 9.-10.kl., da både elever og lærere 
har brug for arbejdsro frem mod de afsluttende prøver. 
Medarbejdere: Inge starter barselsorlov pr. 22.1.2020 - og der er slået en stilling 
som barselsvikar op for hende, men skolen har ikke modtaget ansøgninger, der 
matcher Inges fag - så skolen går med plan B, hvor allerede tilknyttede vikarer på 
skolen samt enkelte lærere læser Inges timer resten af skoleåret. Elever og forældre 
i de berørte klasser informeres, når planen er endelig bekræftet og aftalt.  
For første halvdel af næste skoleår og frem til slutningen af Inges barselsorlov 
ultimo 2020/primo 2021 arbejdes der forbindelse med årets fagfordeling i andre 
løsninger. 
Nyt fra lærerrådet: Tid for samarbejdsmøder i de forskellige klasser. Mange bolde i 
luften for undervisningspersonalet i dette efterår - og mange ekstra arbejdstimer på 
grund af den nye ferielov. 

 
b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal 

De nye omklædningsfaciliteter står færdige og er taget i brug - og der er afholdt 
indvielse for alle elever og alt personale den 27.11. 
 

c. Undervisning 
Nye obligatoriske praktisk-musiske valgfag i 7.-8.kl. indføres fra næste skoleår - og 
muligheder og konsekvenser for næste års timefordeling drøftes pt. blandt 
undervisningspersonalet. 
 

d. Andet 
Årsmøde ultimo oktober - fint årsmøde - handlede meget om koblingsprocent og 
politik. 



 
 
Tidligere lærer Svend Stab er død - mindeord på skolens hjemmeside. 
Et større strategi- og udviklingsarbejde er igangsat blandt skolens 
undervisningspersonale. Indtil videre afholdt et fyraftensmøde, et lærerrådsmøde og 
en pædagogisk eftermiddag, hvor der har været afsat tid til drøftelse og nærmere 
afklaring af en række emner i forbindelse med præcisering af skolens 
profil/mærkesager og timefordeling. Formålet med strategi- og udviklingsarbejdet 
er en skarpere og tydeligere profil for skolen som helhed samt en ny timefordeling i 
forbindelse med indførelsen af nye obligatoriske praktisk-musiske valgfag på 7.-8. 
klassetrin. 
Flg. emner har været drøftet i arbejdet med udviklingen af en tydeligere profil og ny 
timefordeling: Morgensummeordningen i 0.-2.kl. - linjer i overbygningen - 
10.-klasses tilbuddet - fuld tolærerordning i indskolingen - samling og samlæsning af 
kulturfag og naturfag i overbygningen - tværfaglig undervisning og samarbejde - 
læseindsatser - ny pausestruktur med bedre tid til både spisning og leg - tilbud til 
ekstra dygtige og motiverede elever - m.v. 
 

4. Økonomi  
a. Budgetramme 2020 

Fælles gennemgang og drøftelse af diverse budgetreguleringshåndtag samt 
gennemgang og drøftelse af udarbejdet regnskabssammenligning for Haderslev 
Realskole, Esbjerg Realskole og Kirstine Seligmann Skolen i Vejle. 
Bestyrelsen drøftede endvidere en række anbefalinger fra skolens ledelse i forhold til 
regulering af budgettet for 2020 og fremover - bla.  en forhøjelse af skolepengene, 
hvor bestyrelsen godkendte en stigning på 25 kr. pr. måned - så skolepengene for 
næste skoleår 20-21 vil være på 1395 kr. pr. måned. 
Den “automatiske årlige forhøjelse” af skolepengene på 3 % afskaffes til gengæld - 
og skolepengenes størrelse og eventuelle reguleringer tages op i bestyrelsen en 
gang om året. 
Bestyrelsen godkendte også de andre anbefalinger fra skolens ledelse - herunder 
omlægning af lån med nyt renteloft og regulering af antal årsværk på skolen. 
Skolens ledelse præsenterer personalet for de af bestyrelsen godkendte og 
anbefalede reguleringer for budgettet 2020 på lærerrådsmøde den 3.12. - og 
ledelsen arbejder videre med at udmønte de forskellige tiltag og reguleringer.  
 

5. Evt. 
Ændring i personalepolitik vedr. bestyrelsens deltagelse i ansættelsessamtaler. Bestyrelsen 
deltager fremover kun i ansættelse af ledere. 
Skolefotos - drøftelse af udbyder - ønske om den samme udbyder i en årrække. 

 
 
Referent: Johnny Erichsen 


