
 

 

 

 
Referat 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag 1. marts 2022 
 

Mødet afholdes i mødelokale 2 
På administrationsgangen, første dør på højre hånd 

 
Kl. 17.30-20.30 

Spisning og skolebestyrelsesmøde 

 
 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Kim Vogel, Niels 
Christian Mors Snog, Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, 
Kasper Szöke Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Jonas 
Odgaard Thomsen, Anja Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Kristian Spang, Majbrith Frøsig 
Christensen (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
Elevrådsrepræsentanter: Maria Brems-Eskildsen, Mathilde Kleis 
Pedersen 
 
Afbud: Kim, Jonas, Niels 

  

1. Godkendelse af dagsorden Hans kommer lidt senere så der byttes rundt på punkterne. 
Ellers godkendt.  

2. Godkendelse af referat  

3. Meddelelser (15 min.) 
18.00-18.15 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 
Orientering om det nye ledelsesteam. 
Gang i skolevejsanalyse, haft et indledende møde hvor Janus 
deltog sammen med Henrik Uth. Besøg i morgen tidlig hvor 
udvalgte steder besøges (Henrik og Kristian deltager). 
Ambulance på skolen i dag besked ud til alle forældre. 
Ansættelse af ny skolesekretær, der starter 1.4 
 
b) Medarbejderrepræsentanter 
Arbejder på at lave en normal skoledag for eleverne efter 
Corona. Den gode klassekultur skal genetableres. 
Tanker om overlevering. 
Lego-League: Der er fundet en løsning så klassen kan deltage i 
finalen.   
SFO – der arbejdes ligeledes at genetablere den gode kultur i 
SFO 
Kantinen – der er kommet gang i den igen.  
Lærermøde i denne uge skal bilag 1-drøftelserne være ift. input 
til kommende skoleår.  
Der bruges en del undervisningstid på at tale om konflikten i 
Ukraine, der tages fat i overvejelser og bekymringer fra 
eleverne. 
9. årg der er kommet ny aftale for sommerens prøver, der har 



 

 

betydning for både valgfag i 8 kl og 9. kl. 
Der kommer nye skolemøbler i uge 10 (ca) til 8. og 9. kl. Næste 
skoleår vil 7. kl få nye møbler. Det vil give anledning til at tale 
med eleverne om adfærd i klasserummet.  
Planlægningen af Berlin-turen for 8.årg er i fuld gang. 
 
c) Elevrådet  
Er ikke deltagende, og ikke kommet i gang efter Corona 
 
d) Formanden 
Elsted Skole har en hvilende støtteforening, ESV (Elsted Skoles 
Venner). Der indkaldes til generalforsamling, da flere af de 
nuværende medlemmer ikke længere har en tilknytning til 
skolen eller ønsker at fortsætte. Niklas sender materiale rundt 
med opfordring til, at nuværende medlemmer af 
skolebestyrelsen stiller op. 
 

4. Spørgsmål til meddelelser (5 min.)  
18.15-18.20 

Obs på søskende når der er ambulance på skolen. Der er elever i 
dag der har været i tvivl om store søskende.  
Anerkendelse af at der bruges tid på konflikten i Ukraine. 

5. Afsluttet regnskab 2021 (30 min.)  
18.20-18.50 v/TBG 

Til godkendelse 

Regnskabet for 2021 gennemgås med særlig opmærksomhed på 
væsentlige afvigelser fra budgettet. 

 

Bilag: 

- Endeligt regnskab 2021 (SFO + Undervisning) 

 

Tina gennemgår regnskab. 

Overskud på ca 400.000,- forklares. I bilagene kan dette læses. 

 

Princippet En drift i balance ligger til grund for de prioriteringer 
som er lavet i indeværende skoleår. 

Vores overskud ligger pt på ca 6%, det er ønsket fra B&U, at det 
ikke er højere end 5%. Et større beløb af det nuværende 
overskud bringes i spil for bl.a. at få den længe ventede 
opgradering af udearealer til at ske, herunder også indkøb at 
nye skolemøbler til udskolingen mm.  

 

Drøftelse omkring overskuddet og den klassesammenlægning 
som var på 8.årgang i år.  

 

Regnskabet for hhv. undervisning og SFO godkendes 

6. Budget 2022 (10 min.) 18.50-19.00 
v/TBG 

Til orientering 
Kort status på budgetlægning og gennemgang af 
handlemuligheder. 
 
Ift. Budget planlægges med de hensigtserklæringer der kom 
med fra januar mødet 
 
Tina opsummerer hvad der planlægges efter på hhv. indtægts- 
og udgiftssiden.  
 



 

 

På næste møde skal budgettet godkendes – her er et budget på 
et mere overordnet niveau tilstrækkeligt mhp. en godkendelse i 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen kvitterer for præsentationen af hvad der planlægges 
efter på hhv. indtægts- og udgiftssiden. 

7. Timefordelingsplan 2022/23 (20 min.) 
19.00-19.20 v/KS 

Til godkendelse 
Timefordelingsplan 2022/23 tager afsæt i det gældende 
minimumstimetal fra Børne- og Undervisningsministeriet og evt. 
afvigelser skal følges af stærke faglige argumenter. Desuden 
orienteres bestyrelsen om ledelsens udspil vedr. brug af §16 b 
og d næste skoleår. 

 

Bilag: 

- Timefordelingsplan 2022/23 

 

I bilaget er forslag beskrevet og uddybet, disse gennemgår 
Kristian. 

Ift. understøttende undervisning er der et ønske om at 
fortsætte den nuværende praksis. 

 

Godkendt.  

8. Skolens leve- og ordensregler (10 
min.) 19.20-19.30 v/NGL 

Til godkendelse 
Præsentation af Elsted Skoles nye Leve- og ordensregler efter 
behandling på fællesmøde mellem bestyrelsen og SFO-
forældrerådet i januar 2022. 

 

Bilag: 

- Elsted Skoles Leve- og ordensregler 

 

Godkendt. 

9. Den professionelle bestyrelse (45 
min.) 19.30-20.15 v/NGL 

Til drøftelse 
Oplæg ved Hans Sloth Kristoffersen fra Børn og Unge om 
skolebestyrelsens mandat, roller og ansvar. Vi stiller skarpt på 
hvordan den professionelle skolebestyrelse er på Elsted Skole 
herunder hvad der forventes af ledelses-, medarbejder-, 
forældre- og elevrådsrepræsentanter. 
Oplægget udspringer af drøftelserne på sidste møde om MED-
udvalgets ønske om flere medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelsen. 
 
Hans gennemgår følgende pkt. 

• Skolebestyrelsens formål (berører kort bestyrelsens 
kompetence) 

• Bestyrelse og ledelse 

• Hvad er et princip? 

• Tilsynsopgaven 

• Referat – et forhandlingsreferat, som afspejler input og 
overvejelser 

• Roller i bestyrelsen (herunder konkrete forslag til 
samarbejde med baglandet) 

• Det gode bestyrelsesmøde (dagsorden velforberedt og 
realistisk, mødeledelse, konstruktivt engagerede 



 

 

medlemmer) 

• Det gode år i bestyrelsen (årshjul) 
Slides sendes til Niklas. 
 
Kommentarer: kommunikation til øvrige forældre, synlighed det 
ønskes til drøftelse senere. Hvad er det vi bringer videre fra 
dette møde? Udvælge et par linjer. 
 
Vi repræsenterer alle og ingen… hvordan får vi de konstruktive 
tilbagemeldinger.  
 
Forventningsafstemning: hvad påtager man sig som 
medarbejderrep? Loyalt at fremlægge hvad medarbejderne 
synes, fremlægge synspunkter fra medarbejderne – det bedste 
bud på hvad medarbejderne synes. Være eksplicit ift. om det er 
egen holdning, man er valgt på sine holdninger. Ikke forpligtet 
til at mene noget. Bruge ”det er min fornemmelse at..” 
 
Drøftelse omkring repræsentation af alle medarbejdergrupper, 
formå at være undersøgende i hele baglandet. 
Viden om ’hands-on’ praksis fra hverdagen.  
 
Obs på rollen når man bliver inviteres ind.  
 
Oplægget åbner op for flere spørgsmål. 
 
Ønske fra medarbejderne at bestyrelsen stiller spørgsmål til 
medarbejdernes holdning…. Bestyrelsen har en opfattelse af at 
medarbejdernes input kvalificerer drøftelsen.  
 
Punktet skal på igen ift. forventninger til hinanden i bestyrelsen. 

10. Evt. (5 min.) 20.15-20.20 Ønske til et kommende punkt: Nysgerrighed på hvordan Elsted 
Skole arbejder med mellemformer, herunder hvordan er 
effekten af indsatsen? 
 
Hvor er vores mobilpolitik ? Niklas er undersøgende på i hvilket 
princip det er nedskrevet. 

11. Punkter til næste møde (5 min.) 
20.20-20.30 v/NGL 

Til opsummering og drøftelse 
Tirsdag 6. april – fysisk møde kl. 17.30: 

• Budget 2022 (til godkendelse) 

• Valg til skolebestyrelsen – proces og tidsplan 

• Planlægning af det kommende skoleår – status (til 
orientering) 

• Temadrøftelse: Lejrskolevirksomhed og ekskursion – 
bud på et nyt princip 

• Evt. revidering af princippet for budgetlægning og 
regnskab 

• Evt. opdatering af Forretningsorden (til 1. godkendelse) 

 


