
 

 

 Skolebestyrelsesmøde 
 Tirsdag den 11. maj 2021 

 Kl.: 16.30 til ca. 18.00 

 

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Bjarke og Heidi F 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

709 
Elevrådet 
Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. 

Har fokus på trivselsarbejdet. I kommende uge afholdes en trivselsquiz 

klassevis med elevrådsrepræsentanterne som tovholder. Der er en flot 

præmie til den vindende klasse. Økonomien er fra den kommunale 

trivselspulje. 

5 minutter 

710 
Godkendelse af referat 
Referat er godkendt. 

5 minutter 

711 
Forældrehenvendelse, se bilag. 

Besøg af forældrerepræsentant fra 6.B 
Tine og Rune fremlagde henvendelsen på vegne af 6.B. 

Behandle henvendelsen 

Ledelsen laver et skriv hvor dele af udskolingens udtalelse er med. 

Information med tidslinje og indsatser, i forbindelse med klassedannelse, 

orienteres til skolebestyrelsen. 

Morten giver foreløbig orientering til forældrerepræsentanterne. 

 

45 minutter 

712 
Økonomi 
Orientering om den nye tildelingsmodel og forventet budget 2021 
Der er sket meget med justeringerne af det økonomiske tildeling til almen 

skoledelen.  

15 minutter 



 

 

Nummer Emner Forventet tid 

Mindre tildeling på baggrund af den nye tildelingsmodel, herunder de 

socioøkonomiske tal, og et lille fald i elevtal i kommende skoleår. 

På baggrund af den mindre økonomiske tildeling er der sat gang i en 

omplaceringsrunde på almendelen af skolen. 

I forbindelse med den nye tildelingsmodel og implementeringen af den, er 

de kommunale tidsfrister justeret meget frem. Det har derfor gjort det svært 

for ledelsen i god tid at kunne orienterer skolebestyrelsen. 

Samarbejdet med personalet om økonomien har fulgt de kommunalt 

fastlagte retningslinjer med inddragelse af MED-udvalget mm. 

Drøftelse vedrørende anvendelsen af økonomien fra toget 
Udsat til kommende møde. 

713 
COVID-19 

Sidste nyt. 
Alle eleverne er tilbage på skolen. 

Klassefællesskabet er fortsat på dagsorden. 

Lejrskolen for 6. årgang aflyses desværre også. Vi arbejder på at lave nogle 

alternative aktiviteter som afslutning for klasserne. 

5 minutter 

714 
Meddelelser fra skoleledelsen 
Magasinet Skolebørn fra Skole og forældre kan hentes på kontoret. 

5 minutter 

715 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Alle eleverne er tilbage på skolen. Dejligt at have alle fysisk til 

undervisningen. 

Arbejder med fagfordelingen til kommende skoleår. 

Forslag om at dykke mere ned i den kommunale platform til 

skolebestyrelserne 

5 minutter 

716 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Der er inviteret til kommunalt Kaffemøde (med Skole og Uddannelses 

udvalgets formand) som Alice og Peter deltager i.  

Punkter som kan bringes ind fra en samlet skolebestyrelse kan sendes til 

Morten, Alice og Peter inden mødet den 31.05. 

5 minutter 

 

Næste skolebestyrelsesmøde 16.06.2021 


