
 

   

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT FRA 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag den 8. april 2015 
 

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

Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud:  

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

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra den 3. marts 2015 blev godkendt. 

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

Ad a) 
Sfo-leder Bjarne Nielsen er fratrådt og sender sin hilsen og takker 
for samarbejdet i skolebestyrelsen. Der vil blive ansat en ny sfo-
leder. 
 
Elsted Skole har d.d. opslået ledige stillinger internt i Børn og 
Unge til de såkaldte mobilitetsdage, hvor fastansatte lærere og 
pædagoger kan søge om forflyttelse til anden skole. Besættes de 
ikke af interne ansøgere, vil de blive slået op eksternt. De ledige 
stillinger skyldes dels medarbejdere, der går på pension og har 
fået nyt job, dels at flere medarbejdere er på nedsat tid næste 
skoleår af forskellige årsag (frikøb, delvis barsel etc.).  
 
Ad b) 
Skolebestyrelsesmedlemmerne har en stående invitation til at følge 
en lærer en skoledag på Elsted Skole. 
 
Ad c) Ingen 
 
Ad d) Ingen 
 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Se ovenfor. 

5. Status vedr. ny 
skolereform 

Planlægning af næste skoleår (år 2 med ny skolereform) er i fuld 
gang. Der arbejdes på at skabe en mere enkel og 
sammenhængende skemastruktur. Bl.a. arbejdes der på at indlede 
dagen for alle elever med et 20 minutters bånd til understøttende 
undervisning, som f.eks. kan bruges som læsebånd. Endvidere 



 

   

arbejdes der på at indføre fagdage, hvor man fordyber sig i 
forskellige fag og har mulighed for f.eks. at tage på flere ture ud 
af huset. Ift. studietid fungerer det i dag forskelligt fra årgang til 
årgang. Ændring af rammesætningen på 8. og 9. årgang, så det 
nu er blevet muligt for eleverne at forlade studietiden, når man er 
færdig med sine lektier, har øget elevernes brug af tilbuddet. 
Næste skoleår vil der blive arbejdet på at dele erfaringerne fra de 
årgange, hvor studietiden fungerer bedst. 
  

6. Høring vedr. 
effektivisering 

Forslag vedrørende udmøntning af effektiviseringer i Børn og Unge 
i 2016-2018 indeholder oplæg om investeringer i tidligere og 
forebyggende indsatser ift. primært førskolebørn. Dette forventes 
på sigt at mindske behovet for støttende og kompenserende tiltag 
i skolerne.  
 
Indsatsen finansieres i første omgang af opsparede midler og 
effektiviseringer i den centrale forvaltning. Fra 2018 og frem 
nedsættes budgettet til skolerne møntet på støttebehov til udsatte 
børn, sprogstøtte, handicap og specialundervisning. 
 
Der udarbejdes et høringssvar, hvor det bl.a. problematiseres, at 
skolen mister ressourcer, inden effekten af investeringerne slår 
fuldt igennem. 
 

7. Regnskab 2014 
for SFO  

SFO kommer ud af 2014 med et overskud på 158.000 kr. Den 
primære årsag hertil er, at der ikke har været så stor en nedgang i 
børnetallet som følge af skolereformen som frygtet. Regnskabet 
blev godkendt. 
 

8. Timefordelings-
plan 2015/16  

Der er efter skolereformen ikke mulighed for at skrue op og ned 
for det samlede timetal men kun for at flytte rundt på timerne 
imellem fagene. Det foreslås, at der på 1. årgang flyttes en lektion 
fra musik til idræt – bl.a. mhp. yderligere fokus på bevægelse. På 
4. årgang flyttes en lektion fra natur og teknik til dansk, der ellers 
ville gå fra 9 til 7 ugentlige lektioner ved skiftet fra indskoling til 
mellemtrin. På 5. årgang flyttes en lektion fra håndværk og design 
til billedkunst, dels for at billedkunst kan bibeholde 
dobbeltlektioner på alle årgange fra 2. til 5. årgang, dels grundet 
den begrænsede kapacitet i faglokaler til håndværk og design. 
På 7. årgang vil madkundskab fremover ikke blive udbudt som 
valgfag, da det indgår i den obligatoriske fagrække. 
Timefordelingsplanen blev godkendt. 
 

9. Budget 2015 for 
undervisning og 
SFO 

På baggrund af de prioriteringer som blev fastlagt i 
skolebestyrelsen i februar er der lagt et budget for 
undervisningsdelen i 2015, der giver mulighed for at fastholde og 
på nogle områder styrke ressourcetildelingen til 
støtteforanstaltninger. Herudover er der bl.a. prioriteret midler til 
nyindretning af skolens bibliotek og til indretning af læringsmiljøer 
på gangarealer, foruden at der indkøbes pc’er til et ekstra 
elevskab til brug i undervisningen. Desuden er det prioriteret at 



 

   

indkøbe rekvisitter og undervisningsmidler til aktiviteter i den 
understøttende undervisning. Under de nuværende 
forudsætninger og prognoser for lønforbrug m.v. for resten af 
året, forventes regnskabet at gå i nul. 
 
I SFO’s budget er der nogle engangsudgifter i 2015, som ikke kan 
finansieres over den almindelige drift. Der budgetteres derfor efter 
at bruge godt 400.000 kr. af det akkumulerede overskud. 
 
Budgetterne blev godkendt og er vedlagt referatet. 
 

10. Principper for 
forældres ansvar i 
samarbejdet mll. 
skole og hjem 

I forlængelse af skolereformen skal skolebestyrelsen udarbejde 
principper for forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og 
hjem.  
 
Drøftelsen blev udsat til næste møde. 
 

11. Evt. Menuplanen fra kantinen bør synliggøres andetsteds på 
forældreintra end på opslagstavlen, hvor den udløser en 
automatisk mailadvisering for hver ændring. 
 

     Næste møde:  8. juni 2015 
 

 


