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Referat fra skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: onsdag den 23. august 2017  

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: Afd. Mogenstrup 

 

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, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen.  

 

Afbud: Nina - Karen 

Fraværende: Camilla    

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

  

Referat:   

Godkendt med følgende tilføjelse :  

Enighed om at sætte et ekstra punkt på dagsordnen: Skolebestyrelsens kontakt 

personer til årgangene og afholdelse af forældre møder 

2. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- SFO tilbud i sommerferien  

- Virksomhedspraktik. 

- Henvendelse fra forældre vedr. monteret rullegardiner på afd. Korskilde.  

- SSP og klub samarbejde. 

- Hærværk på Korskilde afd.  

 

3. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde: 

 

 

Mogenstrup: 

- Ønsker DSE kursus for elevrådet. Endvidere kan elevrådet, hvis de ønsker det, 

sende 1- 2 repræsentanter til års møde for elev repræsentanter.  

-  Der er på elevrådet været et punkt på, at 8A mangle dør og at branddøren ikke 

kan åbnes i 6b og 7C og 9B. Ledelsen sørger for at få det lavet hurtigst muligt.   

 

4. Kort nyt 

(alle / 15 min) 

 

Referat: 

- Søren Blak: 

Der er formandsmøde på Suså skolen torsdag den 24. august, hvor det der b. la 

skal debatteres er, kampagnen om at møde til tiden, samt at forberede næste 

FRO møde.   

- BO: 

Alle skoler i kommunen er fået et beløb der skal bruges på at lave en indsats for 

at mindske elevernes fravær. Fladsåskolen har fået kr. 500.00 over de næste 2 

år.   
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- Der er ansat en ny kommunaldirektør Hanne Dollerup. 

- Der er sat i gang i et distrikts projekt ved Fladsåskolen, som går ud på at de 

tværfaglige instanser skal arbejde tætter sammen , b. la betyder det at sags 

behandler kommer ud og skal være tættere på skolen og brugerne samt  at 

familierne har den samme  sagsbehandler. Der er opstarts møde for ledelser og 

front medarbejder den 31/8 2017  

- Der bliver på Fladsåskolen afd. Mogenstrup afholdt et hjertestarter mini 

kursus/præsentation den 3/10 kl. 17.00 for alle interesseret i Mogenstrup by om 

omegn   

 

 

5. Status på afgangsprøverne 2017 

(BHL – 10 min) 

 

Referat:  

- Vi har på Fladsåskolen haft en fremgang på afgangsprøverne fra sidst år på  1 

karakter  fra 6,2 til 7,2.  

 

 

6. Status på opstart af nyt skoleår 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Oplevelsen fra ledelsen er at skolen har haft en god og rolig opstart, hvor det 

godt kan mærkes at der ikke har været nye reformer eller andre nye tiltag der 

skulle startes op. 

Personalet har oplevet at der har været en god opstart. Største frustration er at 

Min uddannelse ikke har virket under lærernes planlægnings dage inden første 

skoledag.    

- Vikar situationen er en bladning af, at der er mange nye unge vikar der er i gang 

med at bliver kørt ind som vikar, samt en del vikar fra sidste år der gerne vil 

fortsætte. Der har ikke været det store problem med at få rekrutteret vikar.  

 

7. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Resultatet fra sidste år viser at skolen kommer ud med et overskud på ca. 2, 8 % 

 

  

8. Brugerundersøgelsen – første drøftelse af brugerundersøgelsen 2017 

(BHL / 15 min) (se bilag) 

 

Referat:  

- Fladsåskolen har generelt klaret sig godt på alle parameter i 

brugerundersøgelsen. Der er ikke nogle områder i undersøgelsen der er meget 

bekymrende.  

- Der hvor skolen ligger lavest er på motion i undervisningen samt åben skole. 

Hvad grunden er, at netop de 2 der er de nederste, vil bliver nærmere undersøgt 

og behandlet på kommende lærer møde. 

- Bruger undersøgelsen vil være tilgængelig for forældrene på intra/skoleporten .  

- Ud af de mange forskellige udgaver af undersøgelsen har Skolebestyrelsen 

besluttede at det er den sammenlignelige undersøgelse mellem skolerne, der  

bliver lagt ud på intra/skoleporten . Hvor side 27 skal være front dokumentet. 

- De andre udgaver af undersøgelserne bruges til internt arbejdes papir, men skal 

udleveres til dem der ønsker det 
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- Annakarina opfordre til at vi skal være opmærksom på at fortælle den positive 

historie fra bruger undersøgelsen.    

- Bruger undersøgelsen resultat vil bliver et fast punkt på de kommende 

Skolebestyrelsesmøder. 

 

  

9. Orientering om undervisning i obligatorisk første hjælp/ulykkeshåndtering 

(obligatorisk del af færdselslæren) 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

Fremover skal der arbejdes med ulykkeshåndtering på alle afsnit . 

 

Der er blevet lavet en beskrivelse af hvordan der bliver arbejdet med. undervisning i 

obligatorisk første hjælp/ulykkeshåndtering. 

Hver afsnit skal på de kommende lærermøder lave en handleplan der beskriver hvordan 

de vil implementere det i undervisningen. 

 

 

10. Opfølgning på bestyrelsens brev til CDS vedr. fleksible muligheder for 

tilrettelæggelse af skoledagen 

(BHL/SRB – 10 min) 

Punktet er udsat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Referat:  

- Bo laver et udkast til svar til næste møde, hvor skolebestyrelsen ønsker 

fastholdes. 

   

 

 

11. Opfølgning på dispensationsansøgning til CDS om omlægning af 

undervisningstid til 2-lærerordning for Fladsåskolens specialklasser 

(BHL / 5 min) 

 

Referat: Vores dispensationsansøgning er godkendt. 

 

 

 

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

(BHL / 5 min) 

 

Referat:  

- Ude arealet på afd. korskilde er ikke vedligeholdt på en tilfredsstilende måde. 

Serviceafdelingen er i gang med at lave en plan der skal sikre at ude arealerne 

fremover  bliver vedligeholdt løbende. 

- Stort ønske om at skiltet på Korskilde hallen bliver sat op igen. Søren 

Christensen tager ønsket  med videre.       

 

 

13. Behandling af svar fra Teknisk udvalg vedr. Trafiksikkerhed 

(SRB / 10 min) 

Punktet er udsat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat:  

- At de ting vi har søgt teknisk udvalg om, er det eneste der evt. kan lade sig 

gøre, en cykelsti mellem Snesere og Blangslev. Forslaget står på en prioriteret 
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liste , men det er ikke til at vide hvornår cykelstien kommer eller om den 

kommer. 

- Søren Blak skriver opfølgning svar til tekniskudvalg, hvor Fladsåskolen  

stadigvæk fastholder ønsket  om  at øge trafik sikkerheden på følgende steder.  

1. At eleverne sikkert kan krydse landevejen ved Afd. Mogenstrup   

2. Krydset ved Fakta, Korskilde  

3. Cykelstien mellem Snesere og Blangslev  

 

 

14       Skolebestyrelsens kontakt personer til årgangene og afholdelse af forældre møder  

 

Bo sender opdateret liste ud på hvem der er skolebestyrelsens kontaktperson til de 

enkelte årgange. Samt hvilke årgangs forældremøder skolebestyrelsens kontakt 

person skal deltage i.  

 

 

15 Eventuelt 

(5 min) 

- SFO tilbud i sommerferien: udsat  

- Virksomheds praktik: 

Forslag fra Charlotte om at få flygtningen i virksomheds praktik. Vi har på skolen 

løbende personer i virksomheds praktik både dansker og flygtninge og Søren 

Christensen står for at koordinere det.   

 

-   Henvendelse fra  forældre en undren over  monteret rullegardiner på       

afd. Korskilde  

Der er ved at bliver skiftet til rullegardiner på afd., Korskilde, man er næsten 

færdigt  med det. Det har været et valg ud fra forskellige parameter, herunder 

økonomi, at skolen har valgt den løsning.      

 

 

 

16:  Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

(5 min) 

  

 

 

Referat: 

- Hjemmeundervisning 

- Anti- moppepolitik  

- Overvejelse af ønskeseddel i forbindelse med klassedannelser / Ændring af 

klassedannelsesprincip 

- Principper for undervisningsmiljøundersøgelse (- skal dette princip udgå?)  

- Princip for kørsel af elever i private biler  

- SSP og klub samarbejde 

- Hærværk på Korskilde afd.  

- SFO åben i sommerferien  

- Brugerundersøgelse 2017  
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