
[Skriv tekst] 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  Fladsåskolen 

 

Dato: tirsdag den 18. april 2017  

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Ramussen Blak, Heidi Nonbo, Anakarina Vorbeck Corcoran, Camilla Nerup, 

Nina Lise, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Lærke 

Berggren Jensen, Emme Rosendahl Olsen, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen.  

Afbud: Thomas , Nina,Camilla    

Fraværende: Karen, Emma, Camilla  

 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

 

108. Godkendelse af dagsorden 

  

 

Referat: Godkendt, med et ønske om at dagsorden kommer tidligere ud 

 

 

109. Punkter til eventuelt 

 

Referat: Jordens dag 22/4 2017 

 

 

110. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde: 

- Der har Ikke været møde 

  

Mogenstrup. 

- Ikke noget nyt  

 

111. Kort nyt 

.(alle / 15 min) 

 

 

Referat: 

- Der bliver uddelt et legat på Fladsåskolen til en af 7 årgangs elever på kr. 1.000.  

- Ledelsen undersøger om vi kan få pressen ud til overrækkelsen fredag den 22/4  

2017. 

- Der er ansat en ny lærer til udskoling, Rene rasmussen, som kommer fra 

Ellebækskolen. Rene starter 1/8 2017.   

 

 

 

112. Budgetstatus 

(SHC / 5 min)  

 

Referat: Vi har dags dato brugt 61,32 %. Det betyder at budget balancerer meget pænt 

og at vi forventer et overskud.  
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113. Planlægningsgrundlaget/Ressourcetildeling 2017-2018 

Punktet blev delvist udsat på forrige møde, da Søren ikke kunne deltage.  

Kort orientering om ressourcetildeling for kommende skoleår. 

(SHC/BHL / 5 min) 

 

Referat: Ressourcetildelingen for næste skoleår blev udleveret  og kort gennemgået. 

  

 

 

 

 

114. Status på fagfordelingsprocessen og planlægningen af kommende skoleår 

(BHL / 5 min) 

 

Referat:  

- Skolen er i gang med fagfordelingen og det går stille og roligt. Forventer at være 

færdig med fagfordelingen i starten af maj  

 

 

 

115. Legeplads – status 

(BHL/SHC – 5 min) 

 

Referat:  

Ledelsen er ved at gennemgå legepladsudvalgets oplæg igennem sat op imod de 

økonomiske muligheder vi har. Ledelsen regner med en blandingsøkonomi, hvor skolen 

erlægger et passende beløb (omkring en halv million) og finder yderligere finansiering 

via Kommune Leasing på omkring 250-300.000 kr.. Legepladsudvalget inddrages, så 

snart ledelsen har behandlet sagen. 

  

Ønske fra personalet på Korskilde om at få lavet tennisbanen ved hallen om til en bold 

bane. 

 

 

116. Opfølgning på bus-situationen – status 

(5 min) 

 

Referat: Det ser ud til at der kommet styr på det og punktet bliver fjernet som fast 

punkt 

 

 

117. Trafiksikkerhed 

(5 min) 

 

Referat: Søren Blak rykker for svar for tidligere sendt forespørgsel   

  

 

 

118. Orientering om forhold vedr. skolens bygninger og udenoms arealer 

(BHL / 5 min) 

 

Referat:  

-  Der er et ønske fra Charlotte Roest om at få malet og evt. få plantet blomster i 

kummerne på afdeling Korskilde. Forslag om at der bliver lavet en aftale med gartner 

afdelingen.  
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- Endvidere er der et stort ønske om at få lavet skuret på afd. Mogenstrup ud mod 

børnehaven om til et cykelskuret. Det skulle være sat i gang. Ledelsen tjekker op på 

hvor langt man er.   

- der kommer et 112 akut skab ved afd. Korskilde.  

 

 

 

 

119. Drøftelse af mulig ansøgning om deltagelse i ”Rammeforsøg om mere fleksible 

muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen” 

(BHL – 15 min) 

 
Tekst: Undervisningsministeriet sender hermed vedlagte brev om muligheden for at ansøge om at 
indgå i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse 
af folkeskolelovens §§ 14 b og 16 a med virkning for det kommende skoleår. Ansøgningsfrist er den 
4. maj 2017. Bilag fra ministeriet er vedhæftet dagsorden ”Udmeldebrev”. 
 
Tekst og procesplan fra CDS (Lars Nedergaard): I henhold til vores (= ledergruppemøde) drøftelse i 
går vedr. rammeforsøg, så skal jeg bede jer alle melde ind til mig, om I og jeres bestyrelser ønsker at 
benytte jer af muligheden for gennem udvalget at ansøge herom. 
I bedes alle melde ind senest den 25. april 2017, så BSU, hvis nogle ønsker at ansøge, kan 
indkaldes ekstraordinært inden ansøgningsfristen 4. maj. En enkelt skole har allerede meldt tilbage, 
da de havde bestyrelsesmøde i går. 
Ovenstående er efter aftale med udvalgsformanden og direktøren på området. 
  

- Referat: Skolebestyrelsen indstiller til CDS at der skal være mulighed for 

fremadrettet at kunne nedsætte timetallet. Bo sammensætter et skriv på 

skolebestyrelsens vegne som bliver sendt rundt til kommentar. 

 

 

 

120. Forslag til opfordring/anbefaling til forældre vedr. afholdelse af Blå Mandag i 

forb. med konfirmation 

(BHL/CR – 5 min) 

 

 

Referat:  

- Der er kommet en henvendelse fra kontakt forældrerådene i 7 klasserne om at de 

har oplevet en uheldig måde at der er blevet arrangeret på i år, hvilke har medført 

at der har været uenighed blandt forældrerådene/klasserne.  

- Skolebestyrelsens holdning er det er et privat arrangement. Ledelsens sikre at de 

kommende 7 klasses lærer får en orientering og skriv på hvad skolens del i det er, 

samt at det bliver nævnt på forældremøder for de nye 7 klasser. 

 

 

121. Behandling af principper 

(alle / 35 min) 

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

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

 

Referat: princip for klassedannelse rettet og Godkendt 

 

 

122. Eventuelt 

(5 min) 
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Referat: Anakarina gav et referat fra  møde/temaaften om specialundervisning, som 

hun har været til.  

 

Jordens dag er den 22. april  2017 : Skolebestyrelsen syntes det kunne være 

interessant hvis skole er med til at markere det næste år.  

 

- Dato for aften arrangement for personalet og skolebestyrelsen med Rune Strøm er 

den 16. maj 17.30 til 21.00 indbydelse kommer snarest.  

- Næste skolebestyrelsesmøde den 17 maj er forlænget med 1 time så mødet er kl.  

17.00-20.00 på Mogenstrup. Årsagen er mere tid til at få gennemgået principperne. 

 

 

 

123. Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Referat: 

-  Næste Skolebestyrelsesmøde starter med princip for speciel undervisning 

- Mødekalender for skolebestyrelses møder for næste skoleår  

 

 

 

124. Lukket punkt 

- Bo orienteret om personalesag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


