
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: onsdag den 20. september 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, Søren 

Holm Christensen og Bo Hauge Laursen, Lærke Maria Rasmussen Blak, Alberte Frederiksen  

 

Afbud: Nina Lise, Anakarina Vorbeck Corcoran 

Fraværende:  

 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

 

16. Godkendelse af dagsorden 

  

Referat: Godkendt 

 

 

17. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

 

 

18. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde:  

-  Alberte Frederiksen er valgt til formand  

- Elevrådet ønsker at eleverne kan kunne bruge hallen og storrummet i pauserne 

 

Mogenstrup: 

- Eleverne har en oplevelse om at der ikke er nok motion i undervisningen. Elevernes 

oplevelse tages på op på et af de kommende lærermøder   

 

19. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

Referat: 

 

SRB:  

Der er Landsmøde i Skole og Forældre d. 17.-18. november. 

Nogen der vil deltage? Er selv forhindret i år. 

Skole og Forældres Landsmøde 

 

Vi har 2 pladser og hvis der er nogen, der kan deltage, så tilmelder man selv.   

Tages op på næste møde  

- Vi vil næste år sende et projekt af sted til DM I skoleudvikling. 

Med mindre andre projekter dukker op indstiller Skolebestyrelsen at det skal være en 

beskrivelse af 1/10-triatlon projektet som et af skolens valghold laver. Tages op på 

første skolebestyrelsesmøde efter jul  

 

http://skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2017?utm_source=Form%C3%A6nd+og+n%C3%A6stform%C3%A6nd+medlemmer&utm_campaign=bfe4c75223-Nyhedsbrev_Fmd_september_2017&utm_medium=email&utm_term=0_22e5d7c41d-bfe4c75223-499658829


 

 

 

- Brev fra Formandsgruppen. Hvordan stiller vi os til nuværende skolestruktur? 

Formandsgrupper ønsker en skriftlige tilbagemelding. Søren Blak laver et udkast som 

b.la. indeholder skolebestyrelsens holdning om at man ønsker at beholde den 

nuværende struktur, da det er brug for ro på området.  

- Nogen der kan deltage i FRO stormøde d. 28/9 på Rådmandshaven, da jeg er 

optaget på arbejde. 

 

Charlotte Roest deltager 

 

 

 

 

Punkter fra Bo  

- Lærings løft: Vi er gået i gang med år 2. Skolen har fået pæn ros fra forvaltningen 

på den måde vi griber det an på og afd. leder Charlotte Wichmann, som er 

læringsløft-ansvarlig, skal fremlægge for resten af skoleledelserne i kommunen 

hvordan vi griber ledelsens ”observation af undervisning og feedback ” an på Fladså 

skolen.   

- Fraværs indsats: Vi har som tidligere fortalt fået kr. 500.000 over en 2 år periode 

til at lave en indsats for at mindske elev fraværet. Vi har ansat 2 pædagoger 1 til 

hver afdeling til at varetage opgaven.  Vi er gået i gang med indsatsen på Afd. 

Mogenstrup, mens vi starter op med indsatsen på Afd. Korskilde lige efter 

efterårsferien. 

- Distrikt Projekt: Distrikt projektet om at få sagsbehandlere ud tætter på skolerne 

er nu sat i gang.  Der har været holdt de først møder mellem sagsbehandler og 

ledelser. Endvidere har Lars Bo som er leder for sagsbehandlerne har været ude og 

fortælle om projektet på lærermøderne både på Korskilde og Mogenstrup 

- Ledelses tid: Modsat de andre skoler har Fladsåskolen ikke fået en tildeling til at 

ansætte en pædagogisk leder. Ledelsesmæssigt er det noget der mærkes, da der 

alene i læringsløftet er opgaver til 1/2 lederstilling. Bo tager udfordringen op med 

forvaltningen. 

- Fodboldtøj: Skolen har indkøbt nyt fodboldtøj med skolens logo   

 

 

 

20.     Status på bestyrelsens deltagelse ved forældremøder 

          (alle / 20 min) 

 

Referat: 

Skolebestyrelsen har været ude til forældremøderne.  

- Der er brug for en præcisering overfor personalet, at det kun er hver andet år at 

skolebestyrelses medlemmer kommer ud i klasserne.  

- Udeområdernes forfatning på begge afdelinger har været kommenteret på nogle af 

forældremøderne.  

 

 

21.  Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Orientering om status. Skoleår er lige gået i gang og budget holder. 

 

 

  



 

 

22. Brugerundersøgelsen 2017 

(BHL / 15 min) (se bilag) 

 

Referat:  

Bo gav en kort gennemgang af nogle af de punkter fra undersøgelsen, ledelsen tænker 

vi i første omgang skal tage fat på. De områder, hvor vi som skole, har fået de dårligst 

tilbagemeldinger vil være i fokus. F.eks. de fysiske rammer på afd. Mogenstrup scorer 

dårligt og ledelsen er i gang med at få prissat en række mulige tiltag.  

 

 

  

23. Opfølgning no. 2 på bestyrelsens brev til CDS vedr. fleksible muligheder for 

tilrettelæggelse af skoledagen  

(BHL/SRB – 10 min) 

Punktet er udsat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Referat: Bo forslår at i stedet for at skrive til forvaltningen, skal der skrives til 

ministeriet om muligheden for at afkorte elevernes pauser. Forslaget vedtaget og Bo 

laver et skriv.  

 

 

 

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

(BHL / 20 min) 

 

Referat:  

- Serviceleder er ved at indhente tilbud på vedligeholdelse af udearealerne på begge 

afdelingerne. 

- Skilt på Korskilde hallens tag forventes at blive sat op lige inden efterårsferien. 

- Der bliver lagt ny flisebelægning mellem flere af bygningerne på afdeling Korskilde. 

Arbejdet bliver sat i gang i uge 41. 

- Tennis banen er der ikke sket så meget med endnu, men der arbejdes ud fra flere 

muligheder og der forventes at der snarligt sker noget.   

- Centers bane på Afd. Korskilde trænger til at blive vedligeholdt. 

- Der er en del, der lufter deres hunde ved fodboldbanen på afd. Korskilde og 

desværre er det ikke alle der fjerne hundens efterladenskaber. Skolen får sat nogle 

skilte op på græsbanen, hvor det er synlig gjort at det ikke er tilladt at bruge 

boldbanen som hundetoilet. 

- Cykelskuer Mogenstrup: Skueret ud mod Mogenstrup park vej bliver lavet om til 

cykelskur. Det forventes at være klar til efterårsferien. Skolen er endvidere i gang 

med at få flere overdækket cykelholdepladser på skolen.   

 

 

25. Skal vi have en politik vedr. film i spisepausen - link 

(Karen / 10 min) (link: https://www.folkeskolen.dk/540018/saadan-skaber-du-gode-

spisevaner-for-skoleboern) 
 

Referat:  

Skolebestyrelsen mener ikke der skal laves en politik vedr. at vise film i spisepausen.  
 
 

26. Skal vi have politik omkring bad i forbindelse med idrætsaktiviteter?  

(Karen / 10 min) 

 

https://www.folkeskolen.dk/540018/saadan-skaber-du-gode-spisevaner-for-skoleboern


 

 

Referat: Karen laver et udkast til et princip, der opfordre til at man skal gå i bad efter 

idræt. 

 

 

 

27. Eventuelt 

(5 min) 

- Der er et ønske om at der kommer skolepatrulje på afd. Korskilde. Punktet tages på 

næste skolebestyrelses møde. Skolen undersøger inden næste møde om der er 

nogle regler der forhindre det.  

 

 

 

28.  Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

(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.  

- Skolepatrulje, Korskilde. 

- Deltagelse i Skole og Forældres Landsmøde. 

- Princip for bad i forbindelse med idrætsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2017?utm_source=Form%C3%A6nd+og+n%C3%A6stform%C3%A6nd+medlemmer&utm_campaign=bfe4c75223-Nyhedsbrev_Fmd_september_2017&utm_medium=email&utm_term=0_22e5d7c41d-bfe4c75223-499658829

