
 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

mandag den 14. december 2015 
 

kl. 17:00-18:00 i mødelokale 1 

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

Bo Gustafsson, Mette Søberg, Nick Pedersen, Tina Bröner Grimm, 
Kasper Bilenberg, Thomas Bækbo, Troels Lund Rasmussen, Niklas 
Grønlund Lind, Laura Calderon Øregaard, René Logie Damkjer, 
Eva Kirketerp 
 
Annette Lindblad Væring, Søren Erik Melchior Sørensen, Sofie 
Thingaard Laursen, Hussayn Alla Jabbran 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat 

Referat fra mødet den 6. oktober 2015 blev godkendt. 

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

Ad a) 
Parkeringszone (kiss & drop) er etableret på parkeringspladsen. 
Det har skabt et bedre flow i morgentrafikken mhp. at undgå 
farlige situationer. 
 
Skolens kantineleder har fået nyt job pr. 1. januar 2016. Stillingen 
bliver slået op, og en repræsentant fra kantineudvalget deltager i 
ansættelsesudvalget. 
 
Skolen har valgt ny samarbejdspartner ift. skolefoto. Der vil blive 
taget billeder af alle klasser og elever primo september 2016. 
 
Resultaterne af trivselsundersøgelsen er kommet, og der kan 
konstateres fremgang for alle personalegrupper på Elsted Skole. 
 
Ad b) 
Resultaterne af trivselsundersøgelsen vil i den kommende tid blive 
drøftet i medarbejdergrupperne. 
 
Ad d) 
Bo har deltaget i dialogmøde med rådmanden, hvor der blev 
orienteret om forskellige emner af interesse for skolebestyrelsen. 
Bo opfordrede til deltagelse ved kommende dialogmøder. 

4. Spørgsmål til 
meddelelser 

Ingen 

5. Status på 
økonomien 

Undervisningsdelen forventes at komme ud af 2015 med et 
overskud på omkring 200.000 kr. Overskuddet skyldes bl.a. et 
mindreforbrug på forskellige poster samt højere indtægter end 
der var budgetteret med ved årets start. Det er foreslået at 



 

indkøbe et klassesæt mere af cromebooks mhp. at sikre bedre 
computerkapacitet til eleverne. Skolebestyrelsen tilsluttede sig 
forslaget, som er indregnet i det forventede overskud.  
Det forventede overskud øremærkes til følgeudgifter i forbindelse 
med facaderenoveringen i 2016 samt indretning af 
undervisningsmiljø og elevarbejdspladser ved blok 6 og 7. 
 
I de kommende uger går håndværkerne i gang med at renovere 
toiletterne ved blok 6 og 7. Skolen har fået tilskud fra 
forvaltningen hertil og bidrager selv med et tilsvarende beløb. 
Skolen havde ønsket en langsigtet plan for tilskud til renovering af 
alle skolens toiletter, men det er der desværre ikke pt. midler til i 
forvaltningen.  
 
SFO-delen forventer at komme ud af 2015 med et mindre 
underskud end tidligere forventet. Dette skyldes flere indskrevne 
børn samt mindreforbrug på diverse poster. 
 

6. Udmøntning af 
besparelser 

Forslag om udmøntning af besparelser i Børn og Unge er udsendt 
i høring. Et af hovedområderne i forslagene er, at børnene 
kommer tidligere i både børnehave, sfo og klub fra skoleåret 
2017/18. Det vurderes, at dette dog også kan være med til at 
kvalificere klassedannelsen for de nye 0. klasser. 
 
Der er endvidere et forslag om reduktion og omlægning af 
ressourcer til sprogstøtte til elever med tosproglig baggrund. Der 
foreslås desuden en ændret organisering af skolernes it-support, 
så der ikke længere er daglig support til elever og medarbejdere 
på skolerne. 
 
Der udarbejdes en høringssvar gående på de to sidstnævnte 
forslag samt med bemærkninger om den uacceptabelt korte 
tidsfrist for høring. 
 

7. Udtalelse til 
Kvalitetsrapport 
2015 

Skolebestyrelsen skal lave en udtalelse til skolens kvalitetsrapport 
for 2015. Udgave med resultater fra forældretilfredsheds-
undersøgelsen samt skolens bemærkninger til indsatsområder 
m.v. blev omdelt. Et af skolens indsatsområder er elevfravær, 
hvor der følges op med skærpede retningslinjer og information til 
forældre. 
 
Skolebestyrelsen udarbejder en udtalelse, hvor den ekstremt 
korte tidsfrist for udtalelse bemærkes.  
 
Kvalitetsrapporten sættes på dagsordenen på et nyt møde, hvor 
der afsættes tid til en grundig gennemgang af rapporten.  
 

8. Evt. Intet. 
 

Næste ordinære  
møde: 

Onsdag den 3. februar 2015  

 


