
 

 

Referart skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: mandag den 20. november 2017  

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Ramussen Blak, Heidi Nonbo, Camilla Nerup, Nina Lise, Karen Berner Skipper, , 

Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen, Lærke Maria 

Rasmussen Blak, Charlotte Wichmann 

 

Afbud: Anakarina Vorbeck Corcoran, Charlotte Roest, Alberte Frederiksen 

Fraværende:  

 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

 

30. Godkendelse af dagsorden 

  

Referat:  

Godkendt.   

 

 

31. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- Lukket punkt Bo 

-  

 

 

32. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde:  

-  

Mogenstrup: 

 

- Mette og Lærke har været til danske skoleelevers årsmøde. De har et ønske om at 

skolen bliver medlem af DSE, da de ellers ikke har stemmeret.       

- Det er et ønske om at få flere gyngestativer op, samt at Shelterne bliver repareret  

- Elevrådet har et ønske om at klasserne kommer på flere ture med overnatning i 

løbet af deres skoletid.. 

- Har et ønske om at elevrelaterede punkter kommer øverst på skolebestyrelsens 

dagsorden, så elevrepræsentanterne kan vælge at gå, når der ikke er flere punkter, 

der har deres interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33. Status på projekt Læringsløft på Fladsåskolen v. Charlotte Wichmann 

(CHW / 30 min) 

 

Referat:  

 

Charlotte fortalte om læringsløftsforløbet. Alle skoler er i gang med andet år ud af det 

3-årige uddannelse forløb. Charlotte vil gerne besøge og informere bestyrelsen om 

læringsløftet ca. hvert halve år. Dog kan det være at opgave overdrages til skolens nye 

pæd.leder.  

 

 

 

34. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat: 

Bo Hauge, skoleleder: 

- Spisepause længde på 15 min og afvikling + indhentning af tilladelse til kørsel i 

private biler hver gang det forekommer - har efter sidste skolebestyrelses møde 

været på lærermøder på begge afdelinger.  

- Vi har haft 3 hold med til Edison finalen i Fredericia (innovationskonkurrence) alle 

holdene klaret sig rigtig flot bl.a. fik vi en 4. plads (hold fra Korskilde) og 13. plads 

(Hold fra Mogenstrup) ud af de 168 hold. der deltog. 

- Søren Christensen og Bo har haft møde med Johni Helt fra CDS vedr. manglende 

lokaler på Mogenstrup. Der bliver overvejet muligheden for at få sat en midlertidig 

pavillon op 

- Der er foreløbig skrevet 73 nye børnehaveklasses børn ind til næste år. Vi mangler 

forsat at få svar fra 4 børn.  

- Skoleledelsen skal have den årlige feedback samtale med CDS den 18 december.     

 

Søren Blak, bestyrelsesformand: 

- orienterede om, at der har været en del reaktioner på den fælles udmelding fra de 6 

skolebestyrelsesformænd vedr. at man ønsker at der bliver ro om skolestrukturen 

og ikke ønsker, at den rulles tilbage. Muligvis er der brug enkelte justeringer.     

 

 

35. Status på ansættelsesprocessen af pædagogisk leder 

(BHL / 5 min) 

 

Referat:  

- Der har været afholdt 1. runde af ansættelse samtaler.  

- Der har været 6 ansøger til samtale, hvor 3 af dem er indkaldt til næste samtale, 

som afholdes torsdag den 23. november.   

- Inden næste samtale gang skal ansøgerne tage en Garuda-test. (kompetenceprofil)   

- Der har været 17 ansøgere og der er mange kvalificerede ansøgere imellem.  

 

36. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Vi har pr 31.10 2017 brugt 23,63 % mod forventet 24 % 

Vikarforbrug kommer på næste skolebestyrelsesmøde.  

 

 

 



 

 

 

 

37. Orientering om forhold vedr. skolens bygninger og udenomsarealer 

(SHC-BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Skilte på Korskildehallen kommer - endelig - op i løbet af ugen.  

- Cykelskur på Mogenstrup er for så vidt klar til brug. Serviceleder er i gang med at 

skaffe cykelholdere.  

- Skolebestyrelsens har et ønske om at få de lyse plader i tagets stern sat i stand på 

afd. Mogenstrup.  

 

 

 

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

(Karen / 10 min) 

 

Referat:  

- Udskudt til næste gang  

 

 

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

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Politiet har været ud til møde med skolen for se på muligheden for skolepatrulje på 

Korskilde. På det møde blev der aftalt at der ses på trafik forbedringer i stedet for 

skole patrulje.  

- Bo og Søren Blak afholder et møde med politiet ang. hvilke trafikforbedringer 

politiet foreslår. 

 

 

 

40. Skolefotografering kommende skoleår 2018-2019 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Brugervenligheden ved bestilling er ikke særlig smart. Samtidig tog det lang tid før 

man fik billederne efter bestilling. 

- Planlægningen og gennemførelsen af selv fotoseancen har fungeret meget fint. 

- Årsbog opleves som en rigtig god ide. 

- Mangler at kunne vælge mellem flere forskelige billeder. 

- Oplevelsen af kvalitet af billederne har været blandet, men dog er det 

skolebestyrelsens vurdering, at kvaliteten har været overvejende positiv. 

- Det blev besluttet, at vi vil bruge samme firma (Frandsen) næste år.  

  

 

 

41. Første behandling af Sorg- og Kriseplan – skal Fladsåskolen have en officiel 

plan her for? 

(BHL / 10 min) (se bilag) 

 Bemærkninger: Skolens MED-udvalg har godkendt en Sorg- og Kriseplan for 

Fladsåskolen. Det er i sagens natur en intern vejledning til personalet. Spørgsmålet er 

vi skal have en officiel sorg- og kriseplan, og dernæst om den interne vejledning i 

nuværende form er svaret ? 



 

 

 

- Det blev besluttet at sorgplan ikke skal ud og ligge på skoleporten, da det er et 

arbejdsredskab for personalet, dog skal det fremgå af forsiden af skoleporten, at 

skolen har en sorg og kriseplan som personalt arbejder efter.  

 

 

 

42.   Lukket Punkt  

 

- Orientering fra Bo vedr. personalesag 

 

 

43. Eventuelt 

(5 min) 

  

Referat:  

 

 

 

 

44.  Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

(5 min) 

 

Referat: 

- Vikarforbrug kommer på næste skolebestyrelsesmøde. 

- Hjemmeundervisning. 

- Anti-mobbpolitik – omredigering af godkendte politik.  

- Overvejelse af ønskeseddel i forbindelse med klassedannelser / Ændring af 

klassedannelsesprincip (skal evalueres med lærerne først). 

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


