
 

   

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Torsdag den 18. april 2013 
kl. 17:30-20:00 i personalerummet 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Bjarne Nielsen, Tina Dalgaard 
Pedersen, Tina Bröner Grimm, Winnie Bendixen, Lise Ernst, Jens 
Norling Mathiassen, Jakob Logan Nørgaard, Niklas Grønlund Lind, 
Søren Erik Melchior Sørensen 
 
Kasper Bilenberg, Lina Grith Rishøj 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 5. marts blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Ledelsen 
b Medarbej.rep. 
c Formanden 

Ad a) Lockout: 
De lockoutede lærere har i dag budt alle ansatte på skolen på 
grillpølser på parkeringspladsen. Det var et hyggeligt gensyn, og 
lærerne glæder sig meget til at komme tilbage. 
Undervisningen ved de tjenestemandsansatte lærere fungerer som 
normalt. Der er stort set ingen børn mødt frem til tilsyn. 
I SFOen kommer der ingen børn i morgenåbningen. Om 
eftermiddagen møder der pt. ca. 50 børn op i Tusindbenet og ca. 
20 børn på Phønix. Personalet bruger den ekstra tid på oprydning i 
depoter, renovering af lokaler etc. 
 
Ad c) 
Mhp. dialogmødet med rådmanden den 29. april udarbejdes der 
nogle spørgsmål til rådmanden ift. lockouten, som drøftes med de 
andre skolebestyrelser i området. 

4. Udvalget for 
”sukkerpolitik” 
v/BN og TBG  

 

Det nedsatte udvalg under skolebestyrelsen har haft et møde, 
hvor holdninger til børns sukkerindtag på skolen blev drøftet. Der 
ønskes ikke en nul-sukker-politik, men det er vigtigt at få 
formuleret en fælles holdning, så både medarbejdere og forældre 
bliver mere opmærksomme på at begrænse udbuddet af 
sukkerholdige tilbud til børnene i det daglige. Der udarbejdes et 
udkast til ”sukkerpolitik”, som drøftes på næste 
skolebestyrelsesmøde.  
I forlængelse af en ”sukkerpolitik” er det ligeledes vigtigt med en 
drøftelse af kantinens økonomi, idet f.eks. salg af kage en gang 
om måneden også bidrager til kantinens omsætning.  

5. Temamøde for 
skolebestyrelsen 
v/MS  

Det blev aftalt, at temamødet holdes i forbindelse med det næste 
skolebestyrelsesmøde den 3. juni kl. 17.30-22.00. Temaet er: Mine 
visioner for arbejdet i skolebestyrelsen på Elsted Skole. 

6. Aflysning af Berlinturen for 8. årgang er blevet aflyst pga. lockouten. 



 

   

Berlin-turen v/MS Mulighederne for en eventuel erstatningstur blev drøftet. Skolen 
har tabt mange penge på aflysningen og ser sig i forhold til budget 
2013 ikke i stand til at finansiere en ny tur. 

7. Regnskab 2012 
(Undervisning) 
v/TBG  

Undervisningsdelen ender med et overskud på 145.882 kr., hvilket 
svarer til 0,4% af budgettet. Undervisningsdelen har nu et 
akkumuleret overskud på 909.010 kr., som dog pt. er indefrosset 
og ikke må bruges af. Regnskabet blev godkendt. 

8. Regnskab 2012 
(SFO) 
 v/BN 

SFOen ender ud med et overskud på 25.755 kr., hvilket svarer til 
0,2% af budgettet. Det endelig budget for SFOen blev mindre end 
forventet, da børnetallet er faldet. SFOen har nu et akkumuleret 
overskud på 372.060 kr. Regnskabet blev godkendt. 

9. Budget 2013 
(Undervisning) 
v/TBG  

Undervisningsdelen forventer et budget på godt 38 mio. kr., 
hvilket er ca. 2 mio. kr. mindre end i regnskabet for 2012. På trods 
heraf er det lykkes at lægge et budget, hvor den nuværende 
timefordelingsplan fastholdes i næste skoleår. Pengene er bl.a. 
fundet ved at lave klassesammenlægninger på to årgange, ved at 
nedjustere budgettet til IT-indkøb og indvendig vedligehold og ved 
at reducere udgiften til lærerløn. Budgettet blev godkendt. 

10. Budget 2013 
(SFO) 
v/BN  

SFOen forventer et forbrug på knap 11,4 mio. kr. efter indregning 
af en forventet budgetreduktion som følge af et mindre børnetal. 
Budgettet er opdelt i en fælles del og en del til henholdsvis 
Tusindbenet og Phønix til elevaktiviteter, materialer, inventar og 
administration. Budgettet blev godkendt. 

11. Evt.  Til dialogmødet med rådmanden blev det drøftet, hvilke 
spørgsmål der bør stilles i forhold til konsekvenser af 
lockouten.  

 

 Vedr. klassesammenlægninger: Processen på de to årgange 
er pt. sat i stå pga. lockouten. 

 


