
[Skriv tekst] 

 

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: torsdag den 16. marts 2017  

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: Afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Søren Ramussen Blak, Heidi Nonbo, Anakarina Vorbeck Corcoran, Nina Lise, Karen 

Berner Skipper, Thomas Erskov, Lærke Berggren Jensen, Charlotte Wichmann og Bo Hauge 

Laursen.  

Afbud: Charlotte Roest, Camilla Nerup, Charlotte Nielsen, Søren Holm Christensen  

Fraværende: Emme Rosendahl Olsen 

 

Charlotte Wichmann deltager i stedet for Søren Holm Christensen, da Søren forhindret i at 

deltage.  

 

Referat: Charlotte Wichmann 

 

Dagsorden 

 

89. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Emma mangler at få tilsendt dagsordenen. 

Det lukkede punkt slettes. 

 

 

90. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

  

 

 

91. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat: Udsættes 

Korskilde: 

-   

Mogenstrup. 

-     

 

 

 

92. Kort nyt 

(alle / 15 min) 

 

 

Referat: 

Ledelsen: 

- Et af skolens valghold har arrangeret og afholder mini triatlon den 6. maj. Avisen 

inviteres til denne dag. 

- Vi har sagt ja til et tilbud fra ministeriet om et møde omkring elevfravær. Der er 

ikke ”lup” på vores skolen, men vi er blot interesseret i at blive klogere på området. 

 

Formanden: 

- Der er kommet en klage/sag tilsendt til bestyrelsen. Formanden svare på 

henvendelsen og henviser til at ledelsen, der ligeledes har modtaget klagen og 

behandler den.  
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- Der er kommet en mail fra DCUM om skolen har en antimobbepolitik, som skolen 

skal forholde sig til.  

 

93. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: Forbrugsprocenten er pt. På 53,46%. Dermed ser økonomien ganske 

udmærket ud og der forventes et positivt slutresultat.  

Overskuddet bør ikke være mere end 3%, da beløb over dette ikke overføres til næste 

budgetår.  

 

 

94. Planlægningsgrundlaget/Ressourcetildeling 2017-2018 

Kort orientering om ressourcetildeling for kommende skoleår. 

Da Søren ikke deltager på dette møde, må nærmere drøftelser skydes til næste møde. 

(se diverse bilag) 

(BHL / 5 min) 

 

Referat: Den samlede tildeling svare nogenlunde til indeværende års tildeling – dog 

med et lille plus. Dette er vel at mærke inklusiv ekstra tildelingen på 1,2 mio. fra 15 

millioner kroners puljen. Ser man på de enkelte tildelinger på de tre hovedområder 

skole, sfo og 20.2, er der allerede på nuværende tidspunkt et mindre underskud på 

20.2-balancen. Dette skal så dækkes ind af de øvrige tildelinger. Samlet set betyder det 

ligeledes at nuværende personalenormering fastholdes. Bestyrelsen tager det til 

efterretning. 

 

 

95. Oprettelse af antal klasser kommende skoleår 

(BHL / 5 min) 

(Se bilag) 

 

Referat: Se bilag. Generelt følger skolen planlægningsgrundlaget opregning af antal 

klasser for kommende skoleår. Dog følges den ved ikke vedr. kommende 9. klasser, da 

vi opretter 4 og ikke som til delt kun 3. Dermed er det en ekstra udgift, som skolen 

afholder. Årsagen er at ved 3 klasser er klassekvotient over 28 på nuværende 

tidspunkt, hvilket ikke er holdbart og slet ikke såfremt, der kommer tilflytning til 

årgangen. Der ud over sættes der dobbelt bemanding på den ene kommende 

børnehaveklasse i afd. Korskilde. Elevtallet er her på 27-28 elever. 

Bestyrelsen er enig og bakker op. 

 

 

96. Timefordelingsplan 2017-2018 

(BHL / 10 min) 

(se bilag) 

 

Referat: Det fremsendt bilag godkendes af bestyrelsen, men tilføjes yderligere en 

ændring vedr. kristendom 6. årgang, her ændres fra to lektioner til 1 lektion. Den 

resterende lektion tilføres natur og teknik. 

Ellers er ændringerne bl.a. følgende: Der er fjernet en tysktime i 9. kl. Den bliver 

placeret i geo/bio. 

Der er flyttet timer fra musik til dansk i 1. og 2. kl.  

I matematik har 3. og 4. kl. fået 1 time mere. 

Håndværk/design 5. årgang er flyttet fra 2 timer til 1 time. Lektionen overflyttes til 

madkundskab.  

Der gives udtryk for, at der overvejes kraftigt, at bruge håndværk/design når der er 

temaer/emneuger. 
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97. Drøftelse af Valgfag 2017 – 2018 

(BHL – 10 min) 

 

Referat: Vi fortsætter med 4 timer i valgfag. Det nye er, at vi gerne vil starte et 

musik/drama hold. Så bliver der tilbudt kreativ, praktisk videnskab, spille bridge, 

sundhedslinjen, science, internationalt, filmvidenskab/engelsk, madkundskab, evt. 1 

ungdomsskolefag.  

Bestyrelsen godkendte valgfagene.  

Det overvejes om der oprettes ekstra hold madkundskab på Korskildeskolen.  

 

 

98. Behandling af principper 

(alle / 35 min) 

Status: vi blev næsten færdig med princip for undervisningens organisering – det 

allersidste vedrørende Supplerende Undervsining mangler (som jeg husker det). 

 

Referat: Udsættes 

 

 

99. Legepladsudvalg – status 

(CR / 5 min) 

 

Referat: Der har været møde i legepladsudvalget. Udvalget har priroriteret i ønsker og 

lavet en ”straks” liste, som ønskes gennemført gerne hurtigt.  

Daniel indsamler priser.  

Daniel aftaler nærmere med Bo om økonomi og indkøb. 

 

100. Opfølgning på bus-situationen – status 

(5 min) 

 

Referat: Ruten er nu blevet vendt på de to sene hjemtransporter. Og der er blevet 

handlet på, at Bonderupelever kan komme til skole. Hurtig udrykning. Ingen klager 

indtil videre. 

 

101. Trafiksikkerhed 

(5 min) 

 

Referat: Intet nyt 

 

 

 

102. Skolefotografering – status 

(BHL / 5 min) 

Referat: Næste år skal vi have besøg af ”Frandsen foto” 

 

 

103. Orientering om forhold vedr. skolens bygninger og uden oms arealer 

(BHL / 5 min) 

 

Referat: På Korskilde er der sat ”pullerter” op af brandvejen. 

 

 

104. Drøftelse af ”uønsket” elevadfærd og her af mulige ændringer af 

ordensreglerne eller øvrige principper 

(AC/BHL – 10 min) 
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Referat: Der har været en sag, hvor der bliver stillet spørgsmål til krænkende adfærd i 

forhold til kærester. En enig bestyrelse mener ikke, at vores ordensregler skal ændres. 

 

 

 

105. Drøftelse af hvem kontaktes i forbindelse med en mulig sag og hvordan 

informeres bestyrelsen  

(BHL – 5 min) 

 

Referat: Generelt bør alle klager henvises til ledelsen, der handlekompetencen og –

pligten. Såfremt det vurderes relevant informeres øvrige parter, her under bestyrelsen, 

i passende omfang.  

 

 

106. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat: AnaKarina har været til et møde om specialundervisning. Fremlægges senere 

grundet manglende tid til mødet. 

 

Der er temadag om ”at det er sejt at sige nej” Der har ikke været nogen tilmelding til 

arrangementet. Det synes man er ærgerligt. Kan man hægtes til Korskildeskolen. Karen 

spørger… 

 

 

 

 

 

107. Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Referat: Status fra en forældrehenvendelse. 

 

 

 

Referent: 

Charlotte Wichmann 

 

 

 

 

 

 

 


