
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: tirsdag den 20. februar 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

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

Vorbeck Corcoran, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, , Søren Holm Christensen og 

Bo Hauge Laursen 

Afbud: Heidi Nonbo 

Fraværende: Alberte Frederiksen, Mette Olsson 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

79. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

Godkendt  

 

 

80. Punkter til eventuelt 

 

Referat: Nej 

 

81. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

Forslag om at elevrådet kun behøver at deltager på hver andet skolebestyrelsesmøde, 

eleverne er selvfølgelig velkomme til at deltage på alle møderne.  

Læreren der har opgaven med at afholde elevrådsmøderne skal sørge for at der er afholdt 

elevrådsmøde op til det skolebestyrelses møde som eleverne deltager i. 

 

 

Referat:  

Mogenstrup:  

 

Korskilde:  

- Elevrådet er startet op med at organisere aktiviteter i frikvartererne.  



 
- 

 

82. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

 

Bo orienterer  

- Der er hash og andre stoffer i omløb i vores distrikt. Det har vist sig, at der er elever, der 

har opbevaret, købt og solgt hash på Fladsåskolen. Det er uacceptabelt og vil blive 

sanktioneret. I denne forbindelse er der pt 2 elevers familier, der er meddelt høring om 

påtænkt overflytning af elev til anden skole.  

Der bliver lavet en fælles koordinering sammen med SSP og Distriktsprojektet om 

hvordan det videre forløb på skolen bliver i forhold information og tiltag.   

- Børne og skoleudvalget kommer den 19. marts og besøger Fladsåskolen. Her skal de bl.a.  

se på lokalesituationen på Mogenstrup samt høre om status og udfordringer for 

Fladsåskolen.  

- Børne og skoleudvalget har indkaldt alle skolebestyrelserne til dialogmøde på torsdag 

den 22/2 vedr. et gennemsyn af skolestrukturen. 

 

  

 

83. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Intet nyt.  Der er for tiden store tekniske vanskeligheder med vores rapportsystemer. Vi 

har ikke adgang til Komlis eller andre økonomisystemer. 

- Vi forventer dog at økonomien stadig er god og sund – dette ud fra de foregående 

måneders forbrugstal. 

 

 

 

84. Timefordelingsplan 2018 – 2018  

(SHC-BHL / 5 min) (se bilag) 

 

Referat: 

- Godkendt  

 



 
 

 

 

 

85. Klassedannelse 2018-2019 

(SHC-BHL / 10 min) 

 

Referat: 

- Orientering om klassedannelse. Vi har pt. en udfordring med dannelsen af antal klasser 

for kommende skoleår for 7. årgang kontra ressourcetildelingen. Vi har fået tildelt midler 

til tre klasser, men lige nu ser det ud til at vi har 83 elever til årgangen. Det betyder, hvis 

vi danner tre klasser vil klassekvotienten være på henholdsvis 27, 28 og 28. Ud over at 

være en høj klassekvotient, betyder det, at der kun er plads til tilgang af en elev før der 

skal klassedeles, hvilket er en risiko der nøje skal overvejes.  

- Ledelsen venter så lang tid det er muligt med at træffe den endelige beslutning om der 

skal oprettes tre eller fire 7. klasser til kommende skoleår. Deadline for beslutningen er 

inden fagfordelingen går i gang i begyndelsen af april. 

 

-  Der er dags dato 30 børn der skal starte i børnehaveklasse på Korskilde. Det betyder at 

der bliver oprettet 2 børnehaveklasser med mindre tallet ændre sig. 

-  

 

 

 

 

86. Styrelsesvedtægt – høring vedr. revideret styrelsesvedtægt 

(SHC-BHL / 20 min) (se bilag) 

 

Referat 

- Styrelsesvedtægterne tages til efterretning 

 

 

87. Ansøgning om nedsat timetal for specialklasserne på Fladsåskolen – til bestyrelsens 

godkendelse 

(BHL / 10 min) (se bilag) 

 

Referat 

Godkendt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

88. Drøftelse af bus 697 og muligheden for at dubleringsbussen kører ruten modsat af den 

fastlagte rute 

(CR-BHL / 10 min) 

 

Referat 

- Der bliver undersøgt om der er børn nok til at en af busserne kan køre den modsatte vej. 

Hvis det viser sig der er børn nok vil skolen sende en ansøgning. 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Cykelskur på Mogenstrup er færdig senest til 1. april, men kan godt bruges nu. 

- Der er nu lavet aftale med Vej og Park’s gartnerafdeling om vedligeholdelse af udvalgte 

grønne områder, samt at der sættes hegn op ud mod Mogenstrup Parkvej. De kommer 

forbi i løbet af denne uge og ser på det.  

- Forslag om at søge midler til nyt madkundskab lokale. Charlotte vil gerne søge men har 

brug for oplysninger om hvad det er der søges om. Serviceleder bliver spurgt om der 

ligge nogle tegninger.   

 

 

 

 

90. Rengøring af køleskabe på gangene 

(Karen / 10 min) 

 

Referat: 

Klasselærerne i indskolingen på afd. Mogenstrup bliver spurgt om deres oplevelser af 

hvordan hygiejnen i klassernes køleskabe ser ud.  

  

 

 

 



 
 

91. Orientering om Mobbehandlingsplan 

(BHL / 5 min) (se bilag) 

 

Referat:  

Bo orienterede om mobbehandleplanen. 

 

 

92. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

-    intet 

 

 

93. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat:  

 

- Princip for mobiltelefon  

- Opstart projektbeskrivelse af skolens 10-dels triathlon  ( Thomas)  

- Opstart af princip for deltagelse i Idræt 

- Naturens Rige 

-  

 


