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              Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2019  

  
Mødeleder: Rikke Brixvold 
Mødeobservatør: Joan  
Referent: Gitte 
 

Tilstede: 
Ruth Caddock Hansen 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Michael Maagaard 
Joan Quistgaard 
Rikke Brixvold 
Katrine Vestergaard Nissen 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
Steffen Friis Brahe 
 

Afbud: 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 9. september 
2019 
 

 
Godkendt 

2. De nye administrative fæl-
lesskaber og sammenhæng i 
skolens økonomi 

 

Steffen Friis Brahe præsenterede sig som ny admini-
strationsleder. 
Og præsenterede de nye adm. fællesskaber med Sø-
lystskolen. 
 
TAP hører nu organisatorisk ikke på skolerne, men hø-
rer under Børn og Unge. 
 
Mål: Ensartet og tvungen brug af administrative syste-
mer. 
Ensartet afrapportering m.m. 
 
Måske kan det også give fordele i forhold til den tætte-
re tilknytning. Til gengæld kan der være områder, hvor 
det ikke giver så god en mening. På Skæring fx omk. 
kantine, som også løser pædagogiske opgaver. 
 
Første skridt: 
Struktur 
Økonomi 
Arbejdsgrupper 
 
Arb.grupper i forvaltningen: 
Service til dagtilbud 
Opgaveføljeton for skoler 
Budgettildelingsmodeller 
Tilkøb 
Byggetekniske fællesskaber 
 
Skolens økonomi lige nu: 
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Budget 2020: Principperne er godt grundlag for budget-
lægningen, og skolebestyrelsens snak om budget. 
Tildelingsmodel skifter pr. 1. jan., så budgettet skal op i 
best. i foråret 
 
Budgetudvalg: 
Martin og Michael Maagaard + TR’erne 
 
I foråret trækker de områder frem, hvor der kan træf-
fes beslutninger lokalt med virkning fra i kommende 
skoleår. Møde når budgettildeling er kendt. 
 
Afvigelser i nuværende: 
Børn i specialtilbud dyrere 
Bygninger: Minus på 175.000  
Adm.: + 120.000 kr. 
Ledelse lille plus 
 
Steffen sender regnskabskommentarer 4 gange årligt.  
 
Næste skoleår: Der skal udpeges lærere til forflyttelse. 
 

3. Evaluering af Skærby - sko-
lebestyrelsesperspektiv 
 

Anne sender tal for omsætning. 
God omsætning af skolens overskydende ting 
 
P-bøder: Husk at skrive ud om parkereing næste gang. 
Undersøge mulighed for dispensation og/eller høre HEI 
om Elite-cup-erfaringer  
 
Forældreperspektiv: 
Godt at spec.kl. er involveret, men fredagen et pro-
blem, træthed m.m. 
 
Mange forskellige ting/steder at se – svært at nå. 
Kan det minimeres – ville måske også være lettelse for 
personale. 
 
Fagligt godt udbytte, god blanding med praktik og be-
vægelse m.m. 
 
Nogle elever savner det gamle Skærby med større 
blanding og savner det med ”minisamfund”. 
Små elever kan have det svært med så stor aktivitet så 
tidligt i skoleår. 
 
Ledelse har også lagt spørgeskema til personale for at 
opsamle erfaringer.  
 
Elever mødte for tidligt ind om torsdagen- kan arran-
gement forkortes til 2 timer. 
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Bedre kommunikation om, at de små gerne må gå tidli-
gere hjem. 
 

4. Evaluering af forældremøder  
 

Ikke nævnt noget om fx sendepolitik i SFO-delen. 
Kommunikeres ud igen. 
 
Mange slides – måske for meget gentagelse. 
 
Også forældremøde for spec.kl. fremadrettet 
 
Best. kan inden sommerferien high-ligthe punkter, der 
kan være vigtige at få med på forældremøder. 
 
Information om digitalisering og dannelse bedst inden 
forældremødet - bliver godt brug på møderne. 
 

5. Kort status på sygefravær Generelt ser tallene rigtigt fine ud og fraværet falden-
de. 
Skolen skal brugee de gode historier – fx erfaringer fra 
årgange 
 

6. Elevrådet deltager i mødet i 
november – er der særlige 
områder bestyrelsen gerne 
vil høre om 

Støtteforening 
Skærby 
Digital dannelse 
 
 

7. Meddelelser  
 
 

 Bl.a. om projekt i sam-
arbejde med Føtex 
Skæring 

 

Bestyrelsen har fået henv. ved klubben, som den ikke 
kan behandle 
 
Fint samarbejde efter Skærby. Butikschef har store 
planer for område. 
God energi. 
 
Jeppe laver folder til kommende 0. kl. forældre: 
Birgitte og Rikke vil gerne være sparringspartnere 
 
Henv. fra Sølystskolen vedr. digital dannelse, erf. fra 
Pæd.Forum kan måske bruges til et fælles arrangement 
i foråret. 
Synergi omk udarbejdelse af strategi m.m.  
 
Kan evt. også lave fælles arr. for elever. 
 

8.  Eventuelt  
 

Kommende møde: Nationale test og værdien af disse 
Hvad bruges til de. 
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Husk at hvert punkt skal afsluttes med at der tages en beslutning om videre forløb og 
at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


