
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: onsdag den 24. januar 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

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

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

Frederiksen, Mette Olsson, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen 

Afbud: Camilla Nerup  

Fraværende: 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

61. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

Godkendt 

 

62. Punkter til eventuelt 

 

Referat: ingen punkter  

 

63. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Mogenstrup:  

- Udfordringer med diverse vedligeholdelser af lokalerne samt at der i nogle af klasserne 

er manglende eller defekt it-udstyr.  Liste bliver sendt til Bo – til videre ekspedition og 

håndtering.   

- Der er toiletter der opleves uhygiejnisk på mellemtrin og indskoling.  Der bliver lavet et 

tjek på toiletforholdene.  

 

Korskilde:  

- Der skal være trivseldag i marts og elevrådet er med i planlægningen af dagen 

- Elevrådet er med i indretning af inde-områderne på afdelingen 



 
 

 

64. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Advisering tidspunktet på intra er ændret til kl. 18.00. Ændringen skete lige efter sidste 

bestyrelsesmøde. Der har ikke været nogen negative henvendelser vedr. dette.   

- Bo er kommet med i kommunal styregruppe vedr. persondataloven.  

- Den årlige trivselsmåling for eleverne er sat i bero indtil videre af 

Undervisningsministeriet, der er i gang med at undersøge om persondataloven er brudt 

og hvorledes den frem ad rettet kan overholdes.    

- Der kommer læskuer op ved busstoppestederne både afd. Korskilde og afd. Mogenstrup  

- Der er sat en ekstra bus til ind på linje 697 ved afgangen kl 15.20  

- Der forventes at der bliver bevilliget midler til pavilloner samt 2 ekstra lokaler på afd. 

Mogenstrup.  

- Der har været en uges danseprojekt på afd. Korskilde, som har været en stor succes. Vil 

blive gentaget næste år på afd. korskilde. Det overvejes at udvide projektet til at også at 

omfatte afd. Mogenstrup kommende skoleår. 

 

 

65. Drøftelse af BSU’s melding vedr. eftersyn af skolestruktur 

(SRB/BHL / 15 min) 

 

Referat: 

- Punktet drøftet  

 

66. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Vi har brugt 38,1 % af budgettet pr 31/12 2017. Det er fint resultat, der viser at skolen holder 

en økonomisk god kurs og der må forventes et positivt årsresultatet, der også indfrier vores 

plan om en årlig buffer på 1 mio til uforudsete udgifter. 

 

 

67. Kort orientering om status på budget 2018-2019 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  



 
- Der er kommende skoleår blevet tilført ekstra midler til skolerne i forbindelse med at 

lærernes gennemsnitlige undervisningstid er sat ned fra 785 timer årligt til 770 timer 

årligt. 

- Det ser ud til at vi har en udfordring på 20/2 området med merudgift næste år på ca. 1 

million kr.  

-  

 

 

68. Kort orientering om status på planlægning af kommende skoleår 

(SHC-BHL / 5 min) 

 

Referat: 

- Planlægningen er så småt gået i gang og kommer på næste skolebestyrelsesmøde. En af 

de udfordringer der skal tages stilling til er om der skal være en eller to 1 kl. på Afd. 

Korskilde samt om der skal være tre eller fire 7. kl.  på Afd. Mogenstrup  

 

69. Endelig godkendelse af udkast til et princip omkring bad i forbindelse med 

idrætsaktiviteter 

(Karen / 5 min) 

 

Referat:  

- Princippet er godkendt. 

 

 

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

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Princippet er godkendt. 

 

 

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

eliteidræt eller deltagelse i musikskole 

(BHL / 10 min) 

 

Referat:  

- Godkendt med enkelte ændringer.  

 

 

72. Udkast til procesplan for kommende skolebestyrelsesvalg 

(BHL / 10 min) 



 
 

Referat:  

- Godkendt.  

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min) 

 

Referat: 

- Flagstænger på Korskilde trænger til vedligeholdelse  

- Der er sagt ja til tilbud fra Park og Vej på vedligeholdelse af udvalgte udearealerne på 

Korskilde og Mogenstrup 

- Der bliver sat et hegn op mellem skolen og Mogenstrup Parkvej.  

- Flisebelægning på afd. Korskilder er snart færdig lagt  

- Cykelskuer på Mogenstrup mangler stadigvæk at få cykelholdere. Der bliver rykket for at 

få dem hjem.  

- Vedligeholdelse af facaderne på Afd. Mogenstrup er på teknisk forvaltning ønskeliste.  

-      

 

74. Rengøring af køleskabe på gangene 

(Karen / 10 min) 

 

Referat: 

- Mange af Køleskabene i indskoling på afd. Mogenstrup er ulækre og ikke rengjort. Der 

har været en aftale om at der er forældrene der skal stå for rengøringen. 

Det bliver undersøgt om hvordan status er, herunder hvem der gør køleskabene rent nu? 

Skal der laves en rengøringsturnus mellem klasserne? Kan der laves en anden ordning 

end at det er er forældrene der står for rengøringen?  

Tages på næste skolebestyrelses mødet.   

 

 

 

75. Revidering af anti-mobbepolitik 

(BHL / 5 min)- 

 

Referat:  

- Anti -mobbe politik er revideret og godkendt.  

 

76. Orientering om Mobbehandlingsplan 

(BHL / 5 min) 

 



 
Referat:  

 

Udskydes til næste gang  

 

77. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

- Søren Blak deltager ikke på skolebestyrelsesmøde den 19. april 2018  

- Der skal ansættes en pædagog på afd. Mogenstrup. Ansættelse samtaler er på mandag 

29.01 2018. Charlotte deltager som skolebestyrelsens repræsentant.    

 

 

78. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat:  

 

- Timefordelingsplan 

- Klassedannelse 

- Princip for mobiltelefon  

- Opstart projektbeskrivelse af skolens 10-dels triathlon   

- Opstart af princip for deltagelse i Idræt 

- Naturens Rige 

- Rengøring af køleskabe på gangene 

-  

 

 

 

 

 


