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Dagsorden skolebestyrelsesmøde onsdag den 3. august 

 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen x 

 Maj Britt Have  

 Bo Jespersen x 

 Birgit Mørup  

 Anneli Giske-Willumsen  

 Jesper Hersbro  

 Lasse Kudsk x 

Medarbejderrepræsentant Jesper Petersen  

 Kristian Olesen  

 Caroline Hermann  

 Mette Ekelund (observatørstatus)  

Suppleant  - 

 Christian Trebbien (2.) - 

 Maj-Britt Voss Bertelsen (3.) - 

 Niels Peder Knudsen (4.) - 

   

   

Elevrepræsentanter Frederik Bloch Jørgensen (9.D) - 

 Anna Binderup Leth (6.K) - 

Ekstern repræsentant Frank S. Jensen x 

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus) x 

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen  

 Mette Sabra x 

 

0. Drøftelse af repræsentation fra ADHD afd.: Nuværende repræsentant for ADHD-
afdelingen Lasse Kudsk har ikke længere barn i afdelingen. Bestyrelsen har besluttet, 
at der snarest muligt skal afholdes valg i afdelingen. Såfremt der ikke skulle komme 
kandidater til opstilling tilbydes Lasse at fortsætte frem til næste bestyrelsesvalg. 
Ønsker Lasse ikke dette indkaldes første suppleant Sidsel Agergaard som fast 
medlem. 

 

1. Velkommen til Kristian (5 min.) 

Velkommen og præsentation af bestyrelsen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

Godkendt 

 

3. Høringssvar skoleanalyse (40 min.) 

Se tidligere udsendte bilag. 
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Tanja gennemgik i hovedtræk elementerne i skoleanalysen. 

 

Rapporten har fokus på personaledelen ved de afledte konsekvenser og 

ikke specifikt på de afledte konsekvenser for børnene specifikt. 

 

Anbefalingen vedrørende omlægning af Snekkersten Skole blev drøftet. 

Bestyrelsen valgte ikke at kommentere på anbefalingen i nærværende 

høringssvar. 

 

En drøftelse af datagrundlag som styringsmekanisme. Bestyrelsen ønsker 

en opmærksomhed på, at eleverne både bliver dygtige til at kunne 

gennemføre relevante test, men at skolen samtidigt også fokuserer på de 

mere brede kompetencer som innovative kompetencer, 

handlingskompetence, sociale kompetencer m.v. 

 

Bestyrelsens høringsvar er vedhæftet referatet. 

 

  

Forslag til servicereduktion, budget 2017 – 2020 

 

Hørringssvar vedhæftet referatet. 
 

 

4. High Performance (10 min.) 

Ledelsen udleverede skriftlig status på bestyrelsesmødet den 6. juni. På 

mødet behandler vi bilagene og drøfter fremtiden for projektet. 

 

Drøftet. Projektet kører videre.  

 

5. Skak (10 min.) 

Ledelsen udleverede skriftlig status på bestyrelsesmødet den 6. juni. På 

mødet behandler vi bilagene og drøfter fremtiden for projektet. 

 

Drøftet. Projektet kører videre. 

 

6. Trivselsmåling (20 min.) 

Det er nu muligt at sammenligne skolernes trivselsmåling med sidste år og 

også at sammenligne med kommunen og landet. Se www.uvm.dk. 

På mødet drøfter vi skolens overordnede positive udvikling, men forholder 

os også til det område, hvor trivselsmålingen ikke viser fremgang. Punktet 

indledes med en principiel drøftelse af hvilken rolle bestyrelsen skal have i 

forhold til skolens trivselsarbejde.  

 

Udskydes til næste møde, punktet skal have mere tid. 

 

7. Økonomi (15 min.) 

Tanja giver en kort status, samt konkrete indsatser for at få økonomien i 

balance. 
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Der fokus på at der skal balance i økonomien og, at der skal findes 

besparelser. Budget 2017 er endnu ikke klart, derfor er det svært at sige 

noget entydigt om, hvornår skolens merforbrug er indhentet. Skolens 

ledelse er særligt opmærksom og påpasselige i forhold til lønbudgettet og 

elevtalsprognosen samt følger løbende op på nødvendige omkostninger i 

forbindelse med elever, der har brug for et specialtilbud. Der justeres 

løbende ned, hvor det er muligt, hvilket allerede på nuværende tidspunkt 

har nedbragt skolens udgifter betragteligt. 

 

8. Ny struktur på Skolerne i Snekkersten (15 min.) 

Orientering om de første uger, hvor personalet har været samlet på de 

nye matrikler. 

 

Det er positivt på begge matrikler. Der er en masse praktiske ting der ikke 

er på plads, og der er mange afledte arbejdsopgaver, men humøret er 

godt.  

 

9. Evt. /bordet rundt (15 min.) 

 

Vi havde en principiel drøftelse om behovet for køleskabe i indskoling og 

mellemtrin. 

Ombygningen af 40’er gangen forløber planmæssigt. Knager og dækplader 

er i restordre samt møbler.  

 

10. Punkter til kommende møder 

Vikardækning 

Samarbejde med idrætsforeningerne 

SFO personalenormering 

Trivselsmåling 

 
 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i august til december 2016 

 

Onsdag den 3. august kl. 18.30 – 20.45 

Mandag den 12. september kl. 18.30  

Tirsdag den 22. november kl. 18.30  

 

 

 


