
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 5. februar 2015 
 

kl. 17:30-20:00 i birummet ved hjemkundskab 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Bjarne Nielsen, Tina Bröner Grimm, 
Kasper Bilenberg, Jakob Logan Nørgaard, Niklas Grønlund Lind, 
Søren Erik Melchior Sørensen, Troels Lund Rasmussen, René Logie 
Damkjer, Laura Calderon Øregaard, Annette Lindblad Væring, 
Marie Pedersen Budde,  
 
Eva Kirketerp, Winnie Bendixen, Emma Hvid Nielsen, Nick 
Pedersen 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 22. januar 2015 blev godkendt. 

3. Meddelelser  
a Ledelsen 
b Medarb.rep. 
c Eleverne 
d Formanden 

Ad a) 

 Der er pres på parkeringspladsen om morgenen, hvorfor 
der er skrevet ud til alle forældre med henstilling til, at man 
i højere grad lader børnene cykle eller gå til skole. I 
øjeblikket er situationen yderligere forværret pga. 
facaderenoveringen og deraf følgende containere og 
håndværkere. I forlængelse heraf blev det nævnt, at der er 
problemer med snerydning på visse cykelstier og på Elsted 
Skolevej. Skolebestyrelsen vil rette henvendelse til Teknik 
og Miljø herom. 

 

 Hæfte om skolebestyrelsens arbejde i relation til elevernes 
læringsudbytte fra Skole og Samfund blev omdelt. 

 

 Der har været et arrangement for alle lærere med lektor 
Niels Tange om læringsmålstyret undervisning, som følges 
op af en kursusrække herom. Senere skal alle pædagoger 
igennem samme forløb. 

 

Ad b) 
 Personalerummet er i øjeblikket flyttet til Biblioteket pga. 

facaderenovering. Lærernes tilstedeværelsestid er i samme 
periode annulleret. 

 
Ad c) + d) 
Ingen. 
 



 

   

4. Status vedr. 
regnskab 2014 

Endeligt regnskab for 2014 foreligger først primo marts, men det 
forventes, at undervisningsdelen kommer ud med et underskud på 
lidt over 1 mio. kr. mod forventet 1,5 mio. kr. Undervisningsdelens 
akkumulerede overskud falder dermed mindre end forventet og 
kan sættes i spil ift. engangsinvesteringer, jf. pkt. 5. 
 
I sfo forventes der pt. et overskud på ca. 177.000 kr. mod 
forventet 0 kr. Overskuddet skyldes primært, at børnetallet ikke er 
faldet så meget som forventet. 
 

5. Rammesætning 
for budget 2015 

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev de overordnede 
prioriteringer i budgettet drøftet, herunder hvad en del af det 
akkumulerede overskud kan bruges til. Der var tilslutning til at 
prioritere de foreslåede emner. 
 

6. Høring vedr. 
ekstraordinær 
kvalitetsrapport  

Med baggrund i den nye folkeskolereform skal kommunen lave en 
ekstraordinær kvalitetsrapport. Udkast hertil er udsendt til høring i 
skolebestyrelserne. Elsted Skoles resultater i rapporten blev 
drøftet. Vi ligger højt på flere parametre, og der er enighed om at 
fortsætte prioriteringen af støttefunktioner i undervisningen og i 
skolens specialcenter mhp. at understøtte det faglige niveau. 
Skolebestyrelsens udarbejder et høringssvar, som fremsendes 
inden fristen den 20. februar 2015. 
Resultaterne kommunikeres også ud til forældre og medarbejdere. 
 

7. Udkast til 
kommissorium for 
kantineudvalg 

Udkastet blev drøftet, herunder formål og opgaver for udvalget, 
dets relation til skolebestyrelsen samt antal medlemmer og 
repræsentation. Udkastet rettes til på baggrund af input og 
bemærkninger fra bestyrelsen. Nyt udkast sendes til godkendelse i 
bestyrelsen på næste møde. 
 

8. Evt.  I forlængelse af debatten i medierne om implementeringen af 
skolereformen efterlyses en status og kommunikation herom for 
Elsted Skole, herunder bl.a. om bevægelse, understøttende 
undervisning, studietid etc.. Emnet sættes på dagsordenen på 
næste møde til orientering og drøftelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne inviteres også til at følge en lærer en 
hverdag på skolen for med egne øjne at se, hvordan der arbejdes 
hermed. 
 

     Næste møde:  3. marts 2015 
 


