
 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. december 2019 kl. 17.00 – 19.00 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Meddelelser 

• Ledelsen:  

- Ledelsessituationen:  

Stillingen som pæd.leder for 5.- 10.kl. er slået op med ansøgningsfrist 12.1.  

I mellemtiden er Lene Wintoniak ansat som konstitueret leder, udlånt i 3 mdr. fra Frederiksbjerg 

Skole.  

Rikki Vetterli er blevet ansat som afdelingsleder for specialklasserne og Fokusskolen. 

 

- Aarhus-aftalen: Der er lige indgået en y Aarhus-aftale, for lærerens arbejdstid. 

Gennemsnitstimetallet skal ligge på max. 19,5 time for en lærer. Der er flere uafklarede ting, som skal 

være på plads, inden bilag 1-drøftelserne kan gå i gang.  

 

- ”Din betjent” 

Anne (SSP-koordinator) har fået kontakt til projektet, ’Din betjent’. Formålet er, at de unge får en 

fornemmelse af betjentens arbejde og går i dialog med de unge, så de får sat ansigt på.  

 

- Sb-formandskabet: 

Har været med til at være med i udarbejdelsen af stillingsopslaget, så der kan blive ansat en god leder. 

- Andre 

 

3. Forventet regnskab, herunder 

- om ny budgetmodel 

- revideret Århusaftale (arbejdstidsaftalen for det pædagogiske personale) 

- budgetønsker 



Susanne gennemgår budgettet. Pt. regnes der med et underskud på knap 1,2 mio. i undervisnings-

delen. Der har været øgede udgifter ift. Teknisk Service, men også en stigning i omkostninger til 

distriktselever i specialklasser. Samlet set er der stor opmærksomhed på at holde alle udgifter nede. I 

SFO-delen er der kommet flere resurser til, så vi ender med et positivt resultat pga. korrekt 

registrering af børn og nye bevilliger af støttetimer til børn med særlige behov.  

Skolebestyrelsen udtrykker frustration over, at skolen igen står i en økonomisk meget stram situation, 

til trods for det store arbejde med at gå budgettet efter i sømmene og arbejde med skolens image. 

Når der kan laves en mere realistisk budgetfremskrivning (vi venter på tallene fra den nye 

budgetmodel), ser vi på det igen, og det kan muligvis føre til, at skolebestyrelsen vil reagere op i 

systemet. 

Et lavere sygefravær i dette skoleår har været positivt for forbruget. Vi forventer, at der i den nye 

budgetmodel vil blive tilført resurser til små skoler som Vestergårdsskolen, der bl.a. er ramt af lave 

klassekvotienter.  Skolen vil gerne høre skolebestyrelsen ift. prioriteringer ind i den stramme 

økonomi, så vil det blive taget med i budgetlægningen.  

Der er mange tunge poster, der ikke er til at pille ved, især lønninger. 

En mulighed er at skære lidt ned på fx fagkonti, for at opprioritere færdiggørelsen af de nye lokaler i 

kælderen. De fysiske rammer er vigtige at prioritere. 

Vi taler om muligheder med fundraising, som fx Søndervangsskolen har haft stort held med. Dette vil 

kræve, at nogen har tid og flair, i ledelse og skolebestyrelse. Der er desværre ikke basis for dette pt. 

Men: meld tilbage, hvis der er ting, der skal med i betragtningerne, fremadrettet. 

 

4. Revidering af lejrskoleprincip 

Ift. ’Commitee Europe’ er formålet med en lejrskole på 7.årgang et dannelses - og socialt perspektiv. 

Dette kan foregå på tværs af årgangen, gerne på 6.årg. I år tager 7.klasserne afsted til Sønderborg.  

Drøftelse af fordele/ulemper ved dette – sat op overfor udenlandsophold. Enighed om, at et ophold i 

en storby fx ikke kan dække ønsket om at komme i interaktion med de lokale.  

Udveksling blev også vendt. Skolen er gået bort fra udveksling af flere grunde: det er et enormt 

planlægningsarbejde for de implicerede, og det er dyrt ift. lærernes afspadsering. Erfaringsmæssigt er 

der også for mange familier, der ikke kan påtage sig opgaven med at indlogere eleven fra det andet 

land. Hermed går det samlende, sociale aspekt fløjten. Principperne skal revideres og vendes i MED-

udvalget og på et lærermøde.  

Meldes tilbage til skolebestyrelsen. 



 

5. Input til hjemmesiden, v. Dorthe 

Alle skoler har fået ny hjemmeside. Alt er ikke på plads endnu. Beder om, at Skolebestyrelsen giver 

respons på, hvordan det ser ud med forældrebriller. Skabelonen er fast, men input modtages gerne. 

Tages dog op på næste SB-møde. 

 

6. Evt.  

Forslag om erhvervspraktik: Det er ikke lovpligtigt, men kunne vi etablere det? 

Der er faktisk kommet ny lovgivning på området: hvis man gerne vil i praktik, så er vi faktisk forpligtet 

på at etablere det. Rikki fra Fokusskolen kan inddrages.  

 

Forslag om uddannelsesbesøg:   

Noget af det koster (for) mange penge. En mulighed for brobygning er, at skolens nye lokaler kan 

bruges af erhvervsskolerne.  

 

 

 


