
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: tirsdag den 24. oktober 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, Søren 

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

 

Afbud:  

Fraværende:  

 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

  

Referat: Godkendt 

 

 

16. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- Henvendelse fra forældre 

- Orientering fra Forældremøde på 3 årgang  

-  

-  

 

 

17. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde:  

- Har haft fokus på inde aktiviteterne frikvartererne 

 

Mogenstrup: 

- Ikke holdt møde 

- Elevrådet har et ønske om at vide hvor lang tid der er spisepause, da nogle oplevere 

at det kan være svært at nå at spise, inden eleverne skal holde frikvarter ?  Der er 

afsat 15. min til at spise. Personalet vil blive orienteres om at der skal være fokus 

på at eleverne får tid til at spise.  

 

 

18. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat: 

- Folkeskoven hat fået tildelt jord som skal plantes og har et ønske om at skolen 

deltager.  

- Der er planer om en udvidelse af Fladså hallen. Søren Blak og Bo har deltaget i et 

møde med hallens arbejdsgruppe om projektet ,som hvis det bliver vedtaget 

forventes at være færdig i 2019   



 

 

Hallen henvender sig, hvis de har brug for input fra skolen til projektet.  

Søren lave et skriv med skolebestyrelsen kommentar til projektet, som bliver sendt 

rundt til godkendelse i skolebestyrelsen inden det bliver sendt videre.   

- Der er skolebestyrelsesvalg til foråret. Charlotte, Karin og Annekarina er på valg. 

- Ledelsen har været på internat sammen med hele CDS, hoved temaet på internatet 

var overgange og krydsflader  fra 0 til 18 år området.   

- Der har været en tilbagemelding til Børneudvalget på hvordan skolestrukturen har 

været oplevet af medarbejderne .     

- Der er på afd. Mogenstrup blevet oprettet en bod hvor eleverne på 7 årgang på skift  

står for udlevering af mad i spisepausen . Alle  Klasserne på 7 årgang har valgt at 

være med. For indsatsen får klassen 2000 kr. de kan bruge til deres lejrtur i 8 

klasse  

- Der er blevet lavet et ledelses samarbejde på tværs at de 3 små skoler på ledelse 

niveau.  

- På næste skolebestyrelsesmøde  skal der tages beslutning om hvem der skal stå for 

skole fotograferingen til næste år 

-  Charlotte Wichmann daglig leder af udskolingen,  inviteres med til næste nøde for 

at fortælle om status på Læringsløftet. 

 

20.     Ansættelse af pædagogisk leder – proces, tidsplan m.m. 

          (BHL / 20 min) 

 

Referat: 

- Vi har fået tildelt midler til at ansætte en pædagogisk leder. 

- Forældrerepræsentanter  i ansættelses udvalg er Søren og Heidi 

- Ansøgning frist er den 10. november.  

- Første samtale runde er den 16/11 og anden samtaler runde er den 23/11  

 

 

 

21. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Vi har en forbrugs på 15,5 %  

 

  

22. I forbindelse med brugerundersøgelsen 2017 – orientering om: 

(BHL / 10 min) (se bilag) 

• Lysning/pudsning af indvendige vægge 

• Skolemøbler 

 

Referat:  

- Vi har i gang med at få en plan tegningen over Bygninger på Afd Mogenstrup. Har 

ikke kunne få en fra teknisk forvaltning så vi er i gang med at få målt op. Karen 

foreslår at man måske kan finde det på en hjemme side der hedder web lager.  

- Alle klasserne på Mogenstrup er blevet gennemgået for skole møbler. Der er en del 

der trænger til at blive skiftet ud. Ledelsen er i gang med at få samlet op på 

gennemgangen og det vil bliver prioriteret i løbet af skoleåret hvad der skal skiftes 

ud. .  

- Mad kundskab lokalet på Mogenstrup trænger til at blive renoveret. Vi har fået et 

tilbud på at det koster  Ca. kr. 250.000. Vi har foreløbig fået 50.000 fra en 

renoverings pulje i kommunen.   

  

 



 

 

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

(SHC-BHL / 20 min) 

 

Referat:  

- Flise områderne på afd. Korskilde. skulle havde været lavet i uge 41 men 

håndværkerne har måtte udskyde  det til uge 47.  

- park of vej har været ude for at se på vores ude områderne  og er i gang med at 

give os et tilbud på vedligeholdelse af områderne 

- Det er Hund lufter skiltet på afdeling Korskilde og servive medarbejder er i gang 

med at få sat nogle flere op. 

- Der er kommet svar på skimmelsvamp undersøgelse på afd. Mogenstrup og der er 

ikke noget der er farligt eller bekymrende  

- Cykelskur på afd. Mogenstrup er i gang med at blive etableret 

- Skilt på Korskilde Hallen er næsten færdigt  

- Ønske om at få sat en afskærmning op på den nye boldbanen på Korskilde 

 

 

 

 
 
 

24. Udkast til et princip/politik omkring bad i forbindelse med idrætsaktiviteter?  

(Karen / 10 min) 

 

Referat:  

- Udskudt til næste gang  

 

 

25. Afklaring af mulighed for oprettelse af skolepatrulje afd. Korskilde 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

Der kan godt oprettes skolepatrulje på afdeling Korskilde da elever fra 6 kl. kan varetag 

funktionen.  

Vi har brug for at få en ud til at fortælle os om det lade sig gøre på afd. Korskilde og 

hvis det kan lade sige gøre, hvordan det så skal forgå. 

Bo arbejder videre med det, 

 

26. Deltagelse i Skole og Forældres Landsmøde 

(   / 10 min) 

 

Referat:  Vi deltager ikke i år 

 

 

27. Skal disse to principper revideres eller udgå? 

Principper for undervisningsmiljøundersøgelse   

Princip for kørsel af elever i private biler  

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Principperne udgår, men ledelsen laver en procedure for kørsel med eleverne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

28. Eventuelt 

(5 min) 

  

Referat:  

- Forældrehenvendelse vedr. mange lektie på Mogenstrup i forhold til Korskilde.  

Et ønsker om  at der også bliver givet flere lektie for på Korskilde, så eleverne ikke 

oplevere skiftet for hårdt . Lærer gruppen på begge afdelinger er i gang med at finde 

den ”røde tråd” i forhold til at der ens måde at agere på .   

- Søren Blak  har svaret på 3 spørgsmål fra  Lærerkredsen Kredsblad vedr. 

skolesammenlægningen. Søren mailer kredsbladet rundt.     

- Der er været forældremøde på 3 årgang og der et ønsket om at der ikke er for unge 

vikar.    

 

Lukket punkt  

- Bo orientere  

 

 

 

29.  Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

(5 min) 

 

Referat: 

- Hjemmeundervisning. 

- Anti-moppepolitik.  

- Overvejelse af ønskeseddel i forbindelse med klassedannelser / Ændring af 

klassedannelsesprincip (skal evalueres med lærerne først) 

- skole fotograferingen 

- Læringsløft, Charlotte er inviteret til at komme med en status på projektet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


