
 
Haderslev, den 27. februar 2020 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Mandag, den 24. februar 2020 
 
Afbud:  Anders 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
Velkomst ved formand Gynther. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 
 

3. Nyt fra skolen  
 

a. Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet 
Elevstatus - pt. 589 elever i skoledelen og 141 elever i SFO’ en. 
Medarbejderstatus - Fire medarbejdere går alle på efterløn/pension ved skoleårets 
afslutning/næste skoleårs begyndelse. 
Kjeld Thomsen og Birthe Boe fortsætter evt. deres ansættelse som timelærere næste 
skoleår - det afklares endeligt ved årets fagfordeling.  
Normeringsberegninger for næste skoleår viser, at der skal ansættes to nye lærere 
næste skoleår samt en barselsvikar for Inge Christensen, som er på 
barsels-/forældreorlov frem til primo 2021. 
Steen Beck, servicemedarbejder er pt. langtidssygemeldt. 
Skolens sekretær Hanne Otte går på pension ultimo august, så der skal også opslås 
en stilling som sekretær/økonomiansvarlig til næste skoleår. 

 
b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal 

De nye omklædningsfaciliteter i tennishallen fungerer fint, og de flotte og 
funktionelle lokaler er til stor glæde for alle brugere. Der er et par uafklarede 
hængepartier med tennisklubben i forbindelse med byggeriet. 
 

c. Undervisning 
Der er udarbejdet en ny timefordeling for næste skoleårs fag og klasser - og der er 
flere ændringer i timefordelingen i forhold til tidligere - bla. er de nye obligatoriske 
praktisk musiske valgfag på 7.-8.årgang indarbejdet i den nye timefordeling - og det 
har haft betydning for de andre fag på de to årgange. Ligeledes er der lavet nogle 
ændringer i enkelte fag - bla. er matematik i overbygningen blev hævet med en 
ugentlig lektion, mens tysk samlet set er blevet reduceret med et par lektioner. På 
mellemtrinnet er der lavet ændringer omkring det praktiske fag håndværk og design 
med afsmittende virkning for andre fag på mellemtrinnet. 



 
  

d. Andet 
Der har den 18.2. med deltagelse af den samlede personalegruppe været afholdt et 
fyraftensmøde med den årlige arbejdsmiljødrøftelse med fokus på “snitflader” - det 
vil sige de af det samlede personales arbejdsområder og arbejdsopgaver, der direkte 
og indirekte har betydning og afsmittende virkning på andre faggruppers 
arbejdsområder og -opgaver.  
Ny ferielov - der er på skolen lavet foreløbige aftaler om feriens placering 
fremadrettet - aftalerne er lavet med udgangspunkt i en fælles aftale og et 
forståelsespapir mellem FSL og Styrelsen for Kompetencer og Medarbejdere - dog er 
aftalen ikke endeligt blevet konfirmeret. 
 

4.   Forslag til ny dato for generalforsamling (22., 23. eller 28. april) samt regnskabsmøde 
med revisoren inden generalforsamlingen. 
Der afholdes regnskabsmøde/regnskabsaflæggelse med skolens revisor og bestyrelsen den 
15.4. kl. 18.30. 
Generalforsamlingen planlagt til den 21.4. flyttes til den 22.4. kl. 17-19. 

 
5.  Økonomi 

 
Budget 2020 
Skolens ledelse har iværksat den plan, som er blevet præsenteret for bestyrelsen 
tidligere, med en tilpasning af budgetrammen - herunder tilpasninger af 
personalegruppen. Planen er endnu ikke fuldt implementeret, men sker etapevis - 
bla. i forbindelse med planlægningen af næste skoleår. Tilpasningen af 
budgetrammen er overvejende blevet taget godt imod af personalet - selvom det 
selvfølgelig aldrig rart at skulle skære ned på udvalgte områder.  

 
Regnskab 2019 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 er der af skolens ledelse og kontor 
udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse. Forretningsgangsbeskrivelsen blev 
uddybet, drøftet og godkendt af bestyrelsen.  
Skoleleder Simon har udarbejdet en budgetopfølgning i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen. Denne præsenteres på mødet den 15.4. samt på 
lærerrådsmøde den 3.3. 

 
6.  Socialt taxameter / samfundsansvar  
Spørgsmål til bestyrelsen, om de sammen med andre bestyrelser fra samarbejdsskoler 
ønsker at afholde et fælles møde med socialt taxameter/samfundsansvar som tema. 
Forslaget om fælles mødet drøftet og landet med et nyt forslag om et dialogmøde mellem 
bestyrelsen og skoleledelser fra de frie grundskoler i Haderslev kommune og inviterede 
lokalpolitikere -  forslag til mødetidspunkt august-september - Simon tager initiativ til 
mødet. 

 
 



 
 
 

7.  Evt. 
Generalforsamling - Lone, Erik og Gynther på valg. Lone stopper, Erik stiller ikke op igen, og 
Gynther stiller op igen. Forslag til kandidater meldes ind til Simon. 

 
 
 
Referent: Johnny Erichsen 
 
 
 


