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A. Generelt og 
orientering fra 
ledelsen 

 

A.1 Godkendel-
se af dagsor-
den 

Dagsorden blev godkendt. 

På næste møde skal følgende punkter drøftes: sensommermarked, 

skift til ny fotoleverandør, udmeldelse af Skole&Forældre, forældrene 

som 12. mand. 

A.2 Godkendel-
se af referat 

Referatet blev godkendt. 

A.3 Orientering 

om SBFU-sager 
Møde blev afholdt 18/3.  

 

A.4 Kommende 
mødedatoer 

22/4, 21/5, 19/6 

B. Økonomi  

B.1 Regnskab 
2012 

Klaus præsenterede regnskabet for 2012, som det forventes godkendt 

af byrådet: 

 SFO’s regnskab viser et underskud i 2012 på ca. 700.000 kr. 

Dette skyldes, at der er opstået forvirring omkring tildelingen af 

budgetmidler til H-børnene. SFO har nu et akkumuleret under-

skud lidt over 500.000 kr. Det er ikke kritisk, men underskud-

det skal nedbringes over de næste to år. 

 

 Skolens regnskab viste et overskud på 1,2 mio.kr. Det blev no-

get højere end forventet i november 2012 som følge af lidt fær-

re lønomkostninger end forventet (inkl. flere refusioner) samti-

dig med, at vi valgte at udsætte nogle investeringer. Der er i 

2012 investeret i nye bærbare pc’er samt igangsat en vedlige-

holdelsesplan for udskiftning af skolemøblerne. Ekstraordinært 

har skolen modtaget penge som følge af mindreforbruget på 

varme. Det er en enkeltstående ydelse i forlængelse af tag-

udskiftningen. 

Skolen har nu et akkumuleret resultat på 3,4 mio.kr. Det er 

stadig ikke tilladt at bruge af den opsparede kapital, men sko-

len har anmodet om at få lov til at bruge nogle af midlerne på 

nogle af de projekter, der er planlagt. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet.  

B.2 Budget 
2013 

Klaus fremlagde det foreløbige budget for 2013 med forbehold for de 

ændringer, der kan ske, når lærernes arbejdsaftale er faldet på plads. 

 Skolens budget på 38,7 mio.kr. udviser en stigning ift. 2012 

som følge af den ekstra specialklasse, der er modtaget fra 

N.J.Fjordsgades Skole. 

Som følge af den manglende mulighed for at overføre overskud 

har skolens ledelse valgt at budgettere med et 0-overskud sam-

tidig med, at bufferen er gjort minimal. 

Der forventes genansat lærere i de tomme stillinger, der p.t. er 

fuldt ud af vikarer. Skolen forventer også i det kommende sko-

leår at bruge egne vikarer i videst mulige omfang. 

Teknisk set er der afsat konkrete flere midler til skoleudvikling 

end tidligere. Dette er som følge af, at det ønskes at tydeliggø-

re de prioriteter og ressourcer, der afsættes til udvikling af sko-
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len. Udmøntningen følger skolens 6 strategiske prioriteter. Til 

skoleåret 2013/14 er der bl.a. afsat midler til etablering af en 

ekstra 9. klasse samt bedre arbejdsmæssige rammer for lærer-

ne på skolen som følge af kravet om større tilgængelighed for 

lærerne. Desuden forventes det, at kantinemøblerne skal ud-

skiftes. 

Rengøring og bus giver stadig overskud, men overskuddet er 

skrumpet som følge af den lavere budgettildeling. Det er aftalt, 

at SFO og skolen deler omkostningerne til den lille bus fra dette 

regnskabsår. 

Det kan ikke forventes, at skolen også i 2013 får en større sum 

tilbage for mindre varmeforbrug. Der forventes også udskiftning 

af skolemøbler i 2013, men i mindre omfang end i 2012. 

 

 SFO’s budget på 15,2 mio.kr. udviser et forventet resultat på 

knap 300.000 kr. med henblik på at fjerne gælden over to år. 

SFO får også i 2013 midler fra projektet ”Børn i bevægelse”, og 

ellers er aktiviteterne forsøgt fastholdt i de samme budgettal 

som i 2012. 

Det var ønsket at kunne tilknytte ekstra ressourcer fra SFO til 

hjælp i indskolingen, men beslutningen er udskudt til senere på 

året, når der er bedre overblik over de faktiske lønomkostninger 

ifbm. vikardækning. 

 

Bestyrelsen godkendte budgettet. 

C. Udgang for 

udskolingen 
 

C.1 Baggrund 
for og fortsæt-
telse af elever-
nes mulighed 

for at bevæge 
sig uden for 
skole i skoleti-
den 

Allan forklarede skolens holdning, hvor det giver vanskeligheder, når 

skolen har 7 forskellige udgange. 

Henrik mente, at skolen skulle sende et signal til børnene og forældre-

ne, at de går på en skole med fokus på læring. Det legitimerer, at det 

er ok, at de forlader og fx køber citronmåner. 

Allan mente ikke, at et forbud skulle afvente, at skolen havde etableret 

passende lokaliteter som pauserum  til udskolingens elever. 

Annette støttede Henriks ønske om et forbud nu, da hun principielt var 

modstander af, at forældrene skulle skrive under på, at de må forlade 

skolen. Annette har samtidig kendskab til elever, som er blevet presset 

i forbindelse med lån mellem børnene. Eva, Svend og Martin ønskede 

ikke at etablere et forbud nu. Jan mente, at et forbud kunne være en 

fordel læringsmæssigt, men at forholdene for udskolingens elever end-

nu ikke var  

Allan påpegede, at det er skolebestyrelsens ansvar at udstede ordens-

regler, som skolen selvfølgelig vil efterleve. Desuden opfordrede han 

til, at elevrådet fik mulighed for en tilkendegivelse. Alternativt kunne 

forældrene på fx den kommende 7. årgang jo beslutte, at de ikke vil 

give tilladelse til udgang. 

Svend konkluderede, at emnet drøftes på det efterfølgende skolebesty-

relsesmøde. Desuden blev det aftalt, at Annette/Henrik deltager på 

elevrådsmødet for at forklare intentionerne bag et forbud mod udgang.  

D. Frem mod 

sommerferien 
2013 
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D.1 Arbejds-
form 

Svend præsenterede sine tanker bag en justering af arbejdsformen, da 

fremdriften i projektarbejdet, hvor skolebestyrelsen har været direkte 

involveret har lidt under manglende tid. Der har bestemt ikke været 

manglende engagement, men mange idéer er faldet til jorden pga. 

manglende fremdrift mellem møderne. Forslaget går på, at skolebesty-

relsen fokuserer på de overordnede linjer og lader skolens ledelse og 

personale håndterer det praktiske arbejde. 

Henrik mente, at skolebestyrelsen kunne styrke processen ved at star-

te med at etablere en problemformulering. 

Annette mente ikke, at skolebestyrelsen har været helt tro med de 

aftaler, man havde aftalt om arbejdsform ved starten på skolebestyrel-

sens valgperiode. Det har desværre også ramt fremmødet, hvilket gi-

ver en manglende kontinuitet. 

Allan sagde, at de fleste positive erfaringer fra skolebestyrelsens ar-

bejde har været, når skolebestyrelsen har færre og mere konkrete 

projekter. 

Der blev ikke draget en konklusion, men emnet tages op på næste 

møde.  Dog blev det aftalt, at der var behov for en tydeliggørelse af 

opgaver i referatet fra skolebestyrelsesmødet. Dette lovede Klaus at 

inddrage i referatet.  

D.2 Samarbej-
der med klas-
serådene 

Udskudt til næste gang for at inddrage byrådets nylige beslutning om 

udvidet borgerinddragelse mhp. ansøge penge fra en innovationspulje. 

E. Evt. Klaus orienterede kort om de ændringer, der er sket i morgenåbningen 

af SFO som følge af elevkonflikter, som er sket uden tilsyn. Skolen har 

valgt at udvide tilsynet, så det kan foregå fra kl. 8.00. Men dette har 

også den konsekvens, at medarbejdere på skolen, tandpersonalet eller 

rengøringsfolkene IKKE må åbne dørene før kl. 8. Hvis voksne med 

børn møder op før kl. 8, er vi nødt til at henvise til SFO’en på Gården. 

 

 

 

 

ToDo 
Klaus Oplæg til valg af fotofirma 

Henrik Køreplan for sensommermarked 

Allan  Undersøge ansøgning til  

Allan/Henrik Tilkendegivelse fra elevråd vedr. udhgang 

 

Alle: overvej hvilken arbejdsform, der skal gælde i det kommende bestyrelsesarbejde  


