
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Information om mødet 
Dato for mødet: onsdag den 2. marts 2022 
Tidspunkt: kl. 17.00-18.45 
 

Deltagere 
Dorthe Blunch Olsen 

Gitte Gudmann 

Helle Nielsen 

Marie Louise Eilsø,  

Randi Andkjær Mariager  Inge Lethan 

Pelle Roholt Jensen  

Nanna Larsson  

Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
Freya Jensen 
Haseeb Shahzad Khan 
Lasse Jensen 

Referent 
Nanna Larsson 

Orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B). 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 2 min 
2. Nyt fra formanden (O) 3 min 
3. Nyt fra ledelsen (O) 5 min 
4. Nyt fra elevrådet (O) 5 min 
5. Skolens arbejde med trivsel og inklusion v/ Lene (O) 20min 
6. Øvrige meddelelser (O) 5 min 

a. SKOK - 3. marts (Dorthe) 
b. MED (Pelle) 
c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

7. Princip skole/hjem samarbejdet (D), Input til arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle 
(arbejdsgruppen udsender evt. materiale) 25min 

8. Skolens regnskab og budget (O) 15min 
9. Kobling af de ”små fag” (O) 10min 
10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 3min 
11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 2min 
12. Eventuelt 5min 

Næste møde: torsdag d. 7. april 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 2 min 



 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden (O) 3 min 

Intet nyt 

3. Nyt fra ledelsen (O) 5 min 

Corona stadig flere årgange ramt, men vi forsøger at stabilisere skolen. Vi arbejder målrettet med 
at opbygge vores medarbejdere der har været hårdt presset og flere tyndhudet. 

Vi arbejder 3i1 målingen og skal på mandag arbejde med ledelsesdelen. 

Vi knokler med vores budgetter og regnskabet og har det som fast punkt på dagsorden hvert 
ledelsesmøde. 

4. Nyt fra elevrådet (O) 5 min 

Ikke til stede 

5. Skolens arbejde med trivsel og inklusion v/ Lene (O) 20min 

Lene fremlægger slides om arbejdet med U-start gult spor. Slides vedlægges. 

6. Øvrige meddelelser (O) 5 min 
a. SKOK - 3. marts (Dorthe) 
b. MED (Pelle) 
c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

7. Princip skole/hjem samarbejdet (D), Input til arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle  
(arbejdsgruppen udsender evt. materiale) 25min 

Punktet udsættes. 

8. Skolens regnskab og budget (O) 15min 

Regnskab for 2021 forevises besty-relsen. Ser pænt ud desværre er der et lidt større minus for 
Huset, da der undervejs i året er gået flere elever akut ud. Hvilket direkte har betydning for 
budgettet da det afregnes dd. men at man ikke kan ex. afskedige medarbejdere med dags varsel. 
Vi søger at tage høje for dette fremad-rettet. 

Vores fag og daglige drift lader vi beholde deres budgetter, da det stra-tegisk er uklogt at stresse 
hele orga-nisationen unødigt.  

Vi kommer i 2022 ud med et minus på 1.8 mill. Hvilket skal afregnes i 2023. Der er lavet en strategi 
for økonomi-en, som justeres løbende og forevi-ses bestyrelsen jævnligt. Strategien blev forevist 
bestyrelsen på mødet i januar første gang. 

9. Kobling af de ”små fag” (O) 10min 

Forevisning af små fagslides. Sam-men kobling af fag således der kan arbejdes i projekter og 
ingen står med ”ugens gæst” tjansen. Vi gennemfører så meget af visionen som skemalæg-ningen 
tillader. (svært) 

Mål kvalitet fagligt g socialt for elever og medarbejdere. 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 3min 
11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 2min 



 

12. Eventuelt 5min 


