
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: mandag den 18. december 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

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

Anakarina Vorbeck Corcoran, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Alberte 

Frederiksen, Lærke Maria Rasmussen Blak, Mette Olsson, Søren Holm Christensen og Bo Hauge 

Laursen 

 

Afbud: Alberte Frederiksen  

Fraværende: 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

45. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt  

 

 

 

46. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- Mobiltelefon 

- Mail  

 

 

47. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat: Der har ikke været holdt nogle møder siden sidste skolebestyrelsesmøde. 

Korskilde: 

Mogenstrup:  

 

 

48. Kort nyt 



 
 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Data sikkerhed. Der kommer en ny dataforordning der træder i kraft den 28 maj. Det er 

en meget omfattende lov som EU har vedtaget.  Det skaber en del udfordringer for 

kommunerne generelt. Hvad det konkret betyder af ændringer for de enkelte 

virksomheder vides ikke på nuværende tidspunkt, ud over at der skal findes andre måder 

at  opbevarer data på, samt en ændret praksis i mail kommunikationen.      

- Ledelsen har været til Feedback med forvaltningen. Feedbacken gik godt og vi forventer 

at få en positiv tilbagemelding  

- Ny formand for børneudvalget Lars Hoppe Søe  

 

49. Afrunding af ansættelse af pædagogisk leder 

(BHL / 5 min) 

 

Referat:  

- Vi har ansat Stine Fabrcius som pædagogiske leder. Stine starter 3 januar. 

Stine har allerede været med på en ledelses dag på Fladsåskolen hvor det største punkt 

var en forberedelse af feedback samtale med forvaltning. Det har givet Stine et rigtig 

godt indblik i de data de er på Fladsåskolen så hun hat de bedste forudsætninger for at 

starte sit  

 

 

50. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Det er pr. 30/11 2017 brugt 30,69 % 

 

51. Kort orientering om status på budget 2018-2019 

(SHC / 10 min) 

 

Referat:  

- Arbejdsgruppen vedr. skoleårsplanlægning er færdig inden jul. Skal derefter politisk 

besluttet i januar. Forventes at det færdigt resultat kan tages på skolebestyrelses møde i 

februar.     

 

 

52. Vikarforbrug indeværende skoleår 



 
(SHC / 10 min) 

 

Referat:  

- Vi har brugt kr. 650.000 ca .50 % af vikarbudget. Der har været 5 lang tids sygemeldinger 

som gør at der har været et ekstra stort forbrug    

 

 

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

(Karen / 10 min) 

 

Referat:  

Karen har fremsendt et forslag til princip omkring   i forbindelse med idræts aktiviteter.   

Der er enkelte tilføjelser. Karen sender det redigeret forslag ud, som er godkendt med 

mindre der kommer yderlige kommentar.  

 

 

54. Udkast til nyt SKAL-princip: Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

Udskyder til næste gang  

 

 

 

 

 

 

55. Udkast til nyt SKAL-princip: Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 

eliteidræt eller deltagelse i musikskole 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

Udskydes til næste gang.  

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min) 

 

Referat: 

- Cykel skur på Afd. Mogenstrup er ved at være færdigt, mangler at få de bestilte 

cykelholder. 



 
- Skolen har netop modtaget det indhentede tilbud på vedligeholdelse af ude arealerne.  

- Skolen er i gang med indhente tilbud på hvad det koster at få filsning /pudsning af 

væggene på Mogenstrup.  

- Flise arbejde i gang på Korskilde er endelig blevet sat i gang på afd. Korskilde i uge 50 

- Der mangler stadigvæk at få malet og optegnet diverse skole.  

- Skilt ved indgangen til afd.  Mogenstrup er væk. Søren undersøger med Flemming hvor 

det er ?    

- Der ligger meget vand ved de nye bump på vejen ved afd. Korskilde. Charlotte Nielsen 

kontakter service afd. Og teknisk forvaltning  

- Årshjul for servicepersonalet er lavet og sat i gang.     

 

 

57. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

 

- Ønske om at undersøge elevernes oplevelse af toilet og bade forhold på Fladsåskolen, 

kan evt. tage med når den årlig trivsel undersøgelse skal foretages.   

 

- Der kommer advisering på beskeder fra skoleintra  ca.  kl 21.00 dagligt.  Skolebestyrelsen 

har et ønske om at få lavet tidspunkt om til evt. kl. 18.00   

 

- Der har været en episode med at der en elev, der har taget et billede med sin 

mobiltelefon i omklædning efter idræt. Der er taget hånd om sagen. I den forbindelse 

blev der aftalt at tag princip for mobil telefon op igen på næste møde.   

 

-  

  

-   

 

 

58. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

Referat:  

 

- Anti-mobbepolitik, redigering af godkendte politik 

- Princip for mobil telefon  

- Udkast til nyt SKAL-princip: Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 

- Udkast til nyt SKAL-princip: Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 

eliteidræt eller deltagelse i musikskole 



 
- Projekt beskrivelse af skole udvikling   

- Skoleårs planlægning  

- Princip for deltagelse i Idræt 

-  

59      Hørings svar vedr. Parkour/Crossfit bane på grusbanen ved Fladså Hallen 

- Bo forslag til svar er godkendt.  

- Bo sender svaret på vejene af skole og skolebestyrelse.  

 

 

 

59. Lukket punkter  

- Bo orienteret om lukket punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


