
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

 

REFERAT FRA 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Mandag den 2. december 2013 
kl. 17:30-20:00 i Konferencen 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Bjarne Nielsen, Tina Dalgaard 
Pedersen, Tina Bröner Grimm, Kasper Bilenberg, Winnie Bendixen, 
Jakob Logan Nørgaard, Lina Grith Rishøj, Niklas Grønlund Lind, 
Søren Erik Melchior Sørensen, Tina Duus, Troels Lund Rasmussen, 
Annette Lindblad Væring, René Logie Damkjer, Marie Heuckendorf 
Hansen, Anne-Sofie Vendelbo Mikkelsen 
  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendt. 

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

Ad a)  

 Elsted Skole er i den seneste Cepos-undersøgelse placeret 
som nr. 6 på landsplan. 

 SFO-forældrerådet har konstitueret sig – Brian Udengaard 
fortsætter som formand. 

 SFO-medarbejderne er i gang med kompetenceudvikling 
indenfor bevægelse og motion. 

 
Ad b) 

 Den nye skolereform fylder en del for lærerne pt. og er på 
dagsordenen til lærermøde den 3/12. Der er fortsat mange 
ting, som er uafklaret ift. hvordan reformen skal 
implementeres på Elsted Skole. 

 
Ad c) 

 Der kommer en høringsproces ift. skolebestyrelsen og ny 
skolereform.  

 Bo har deltaget i et interessant foredrag vedr. unge og 
alkohol arrangeret af Børn og Unge.  

4. Fællesmøde for 
skolebestyrelse 
og SFO-forældre-
råd 

Temaet for fællesmødet onsdag den 11. december kl. 17.30 er, 
hvordan SFO-/fritidstilbuddet på Elsted Skole kan se ud efter 1. 
august 2014, når skolereformen er trådt i kraft. 

5. Forretningsorden 
for skolebestyrel-
sen 

Revideret forretningsorden blev godkendt (vedlagt). 
 

6. Forventet 
regnskab 2013 

Der forventes pt. et overskud på godt 1 mio. kr. i 
undervisningsdelen. Pengene overføres til næste budgetår mhp. 



 

   

finansiering af lockoutaktiviteter og forberedelse af ny 
dskolereform. 
 
I SFO-delen forventes et overskud på godt 36.000 kr.  
 

7. Budget 2014  
 

Budgettet fra forvaltningen til undervisningsdelen er blevet mindre 
som følge af besparelser, der tidligere er vedtaget i Byrådet. Til 
gengæld tilføres der ekstra ressourcer til implementering af 
skolereformen. Netto forventes et budget på ca. 1/2 mio. kr. mere 
i 2014 sammenlignet med 2013. Dette skal dog ses i 
sammenhæng med de øgede omkostninger ved drift af skolen 
efter reformen. 
Skolen går nu i gang med at lægge budgettet for Elsted Skole. I 
den forbindelse vil der på næste skolebestyrelsesmøde blive 
fremlagt forslag til eventuelle klassesammenlægninger mhp. 
effektiv ressourceudnyttelse. 
 
SFO får et reduceret budget fra forvaltningen. Hvor stor 
reduktionen bliver, afhænger i høj grad af børnetallet i SFO’en 
efter 1. august 2014. 
 

8. Sukkerpolitik for 
Elsted Skole 

Et nyt udkast til sukkerpolitik blev drøftet, herunder hvor 
omfattende politikken skal være. Elevrådet blev opfordret til at 
indgive et høringssvar. Politikken blev sendt tilbage i det nedsatte 
udvalg mhp. ny drøftelse.  
 

9. Elsted Skoles 
principper  

Der blev fremlagt en plan for gennemgang og revision af Elsted 
Skoles principper på de kommende møder. Planen blev godkendt. 
 

10. Ny skolereform MS præsenterede formålet med og det overordnede indhold i den 
nye skolereform. Hensigten med reformen er, at fagligheden skal 
styrkes. For at nå dertil øges antallet af fag-faglige timer samtidig 
med, at der indføres understøttende undervisning mhp. styrkelse 
af trivsel og faglighed. 
Reformen betyder øget tilstedeværelse på skolen af både børn og 
medarbejdere. Børnene vil få en længere og mere varieret 
skoledag på 28 timer for 0.-3. Klasse, 30 timer for 4.-6. Klasse og 
33 timer for 7.-9. Klasse. Hertil kommer tilbud om 
lektiehjælp/faglig fordybelse på 2 timer/uge for ind- og 
udskolingen og 3 timer/uge for mellemtrinnet. 
Forberedelse af implementering af reformen er i fuld gang. I den 
forbindelse planlægges der bl.a. en pædagogisk weekend i 
slutningen af januar for alle medarbejdere. 
 

 
Næste møde:  
 

 
16. januar 2014 (bemærk ændret mødedato!) 

 


