
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
onsdag den 21. april 2020 

kl. 19.00-20.00 
18.50 – vi tjekker ind i Microsoft Teams 

 
 Deltagere: 

Niklas Grønlund Lind, Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.), 
Annette Lindblad Væring, Troels Pedersen, Thomas Bækbo, Troels 
Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, Kim Vogel,  
 
Spisning aflyses 
 
Afbud: 
Hanne Kirkbak Walther 
Jonas Odgaard Thomsen 
Clara Ellinor Friis Krogh 
Jakub Balog. 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt – punkt 4 udtages, da det blev behandlet på seneste 
ordinære møde. 

2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra 15. marts 2020 
Referatet er til godkendelse på næste ordinære SB-møde. 

3. Punkt til ekstraordinært online 
skolebestyrelsesmøde  

Til godkendelse 
 
Den 21. april kl. 19.00-20.00 
 

• Budget 2020 (til godkendelse) 
 
Adm. leder Tina Bröner Grimm gennemgår budget 2020. 
 
Undervisningsdelen: 
Skolens budget er mindre end sidste år på grund af den nye 
økonomitildelingsmodel. 
 
Der spørges bl.a. til budgettildelingens betydning for 
klassesammenlægning. 
Konklusionen er, at det er meget omkostningstungt at fastholde 
flere klasser end der tildeles efter. 
 
Der spørges yderligere ind til  

- afsatte midler til indsatser i forbindelse med 
klassesammenlægning. 

- Budget til udgifter vedr. 1:1-løsning. 
 
Der afsættes midler til indkøb af et klassesæt Chromebooks til 0.-1. 
årgang. 
 
Næste SB-år vil der være fokus på værdisætning på et overordnet 



 

 

niveau, som skal danne grundlag for løbende økonomiske 
prioriteringer. 
 
Budgettet godkendes af skolebestyrelsen. 
 
SFO-budget: 
 
Usikkerhed: Vil Corona-situationen have betydning for antallet af 
tilmeldte børn i SFO. Der budgetteres med en mindre nedgang. 
 
Der er ingen spørgsmål til budgettet for SFO. 
 
Budgettet godkendes. 
 
Det samlede budget er dermed godkendt af skolebestyrelsen. 
 
Medarbejderrepræsentanterne kvitterer for graden af inddragelse i 
forbindelse med budget 2020 i en situation der har været 
vanskeliggjort af Corona-situationen. 
 
 

4. Punkter til næste møde 
Kl. 19.50-20.00 (10 min.) 
v/ NGL 

Til opsummering og drøftelse 

Hvad er der af forberedelser til næste møde den 9. juni? 

Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00 – 18.30 

• Status vedr. RULL 

• Status på økonomien: Kvartalsregnskab 

• Planlægning af kommende skoleår – status 

• 1:1-princip (erstatning for tidl. BYOD-princip) (til drøftelse) 

• Evaluering af årsplan for skolebestyrelsen 2019/20 samt udkast 
til årsplan for 2020/21 

Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 19.30 – herefter 
sommerhygge 

• Status på arbejdet i SFO-forældrerådet henholdsvis 
skolebestyrelsen 

• Genbesøg af Hvordan bevarer og udvikler vi det gode 
forældresamarbejde på Elsted skole? som drøftet på 
fællesmødet i december. 

 


