
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: mandag den 19. marts 

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: Mette Olsson, Charlotte Roest, 

Fraværende: Alberte Frederiken, Anakarina Vorbeck Corcoran 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

94. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

- Godkendt  

 

 

95. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- Ingen 

 

 

96. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet var ikke til stede 

 

Referat:  

Mogenstrup:  

 

Korskilde:  

- 

 

97. Kort nyt 

(alle / 20 min) 



 
 

Referat:  

Søren Blak :  

- Søren referereret fra FRO møde. Der er ingen skolebestyrelser i kommunen som ønsker 

at rulle skolestrukturen tilbage.  Børneudvalget ønsker stadigvæk at ændre strukturen på 

nogle af skolerne og der vil i den forbindelse blive afholdt en møderække det næste års 

tid, hvor alle skolebestyrelserne vil blive inddraget. 

- Børneudvalget, repræsenteret ved Anette Brix og Lars Hope Søe, har været forbi 

Fladsåskolen Afd. Mogenstrup som led i Børneudvalgets rundtur til alle skolerne. Det 

som børneudvalget bl.a.  skulle se på hos os var lokalerne udfordringer på afd. 

Mogenstrup. Indtrykket fra Bo og Søren var at politikkerne var positiv indstillet i forhold 

til en pavillon tilknytning eller andet der kan løse lokale udfordringen . Sagen kommer på 

næste børneudvalgs mødet.   

 

Bo Hauge:   

- Børneudvalget har indkaldt skolebestyrelsen, ledelsen samt TR til face 2 møde i august, 

invitationen vil blive sendt ud senere. 

-  Fladsåskolen har været nød til at aflyse undervisningen i 2 dage på grund af vejr 

udfordringer.  

Den ene dag var det fra kl. 12.00 at skolen aflyste undervisningen, da skolen fik besked 

om at busserne, på grund af sne og fygning kørte sidste tur.  

Den anden gang var det fra kl. 8. 15 at undervisningen blev aflyst. Busserne kørte ikke på 

grund af vejret og samtidig var der et elkabel der var gravet over, som betød at skolen 

ikke havde strøm og varme.  Meldingen fra elselskabet var, at det ikke kunne forventes 

at det ville bliver repareret før kl 11.00.  Begge dage har skolen været åben for dem der 

var mødt frem og havde brug for opsyn.    

- Fladsåskolen har lagt et stillings opslag op med 3 stillinger til næste skoleår. Vi skal have 

ansat en lærer og en børnehaveklasseleder på Afd. Korskilde samt en barsel vikar lærer 

på Afd. Mogenstrup. Ansættelses samtaler er lige efter påske. 

-  

 

 

 

98. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Vi har pr. 28/2 brugt 54,28 % af årets budget  

 



 
 

 

99. Klassedannelse 2018-2019 

- Opfølgende orientering fra sidste møde 

(SHC-BHL / 5 min) 

 

Referat: 

- Der bliver næste år oprettet 4 klasser på 7 årgang  og 4 Børnehaveklasser med 2 

klasser på hver afdeling.  

 

 

 

100. Driftsbudget 2018 – 2019  

- Første behandling af udkast til driftsbudget 2018-2019 

(SHC-BHL / 15 min) 

 

Referat: 

Drift budget blev første behandlet.  

Søren Christensen sender regnskab fra skoleår 16-17 til Søren Blak. 

  

 

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Trappen til hovedindgangen på Afd. Mogenstrup er ved at blive repareret, kan godt 

tag et par uger før den er færdig. 

- Gartner afdelinger er gået i gang med de tilkøbte opgaver. De har været og fældet 

et stort træ på afdeling Korskilde. Vi afventer stadigvæk at de går i gang med 

beskæring af de grønne områder  og opsætning af hegn på afd. Mogenstrup. 

 

 

 

102. Lejrskole – udvidelse eller fastholdes af nuværende ordning 

(SHC-BHL / 15 min) 

 

Referat: 

- Skolebestyrelsen beslutter at Lejrskole for 8 årgang er på 5 dage. 



 
- Skolebestyrelsen vil have en evaluering fra eleverne og lærerne efter næste års 

lejrskole.   

 

 

 

103. Rengøring af køleskabe på gangene 

(Karen / 10 min) 

 

Referat:  

- Pedellerne rengøre klassernes køleskabene i indskoling på Afd. Mogenstrup.  

Efterfølgende skal hver klasse lave en forældre turnusordning på rengøring af 

køleskabene. Klasselærerene sætter det i gang. 

- Hvis køleskabene igen om 2-3 måneder er uhygiejniske, bliver ordningen med 

køleskabe til klasserne nedlagt.   

 

 

 

 

104. Opstart af princip for deltagelse i idræt 

(? / 10 min) 

 

Referat: 

- Bo og Thomas laver til næste skolebestyrelsesmøde et udkast til princip for 

deltagelse i idræt.  

- Skolebestyrelsen aftalte, at når princippet er vedtaget, skal de hver orientere om 

princippet på de forældre årgangsmøde de deltager i.  

 

 

105. Opstart projektbeskrivelse af skolens 10-dels triathlon 

(Thomas / 10 min) 

 

Referat: 

- Thomas har sendt et udkast til en projekt beskrivelse til skolebestyrelsen. 

- Punktet sættes på til næste skolebestyrelses møde.   

 

 

 



 
 

 

106. Naturens Rige 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

- Lokalrådet har et ønske om at skolen deltager med 7 klasserne. 

- Lærerne på årgangen beslutter om de har mulighed for at deltage. 

 

 

 

107. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

-  Der er opstillings møde til skolebestyrelses valg  den 17 maj  

- Søren Blak ønsker at der i forbindelse med skolebestyrelses valget bliver hængt plakater 

op fra ”skole og forældre” på skolens afdelinger.  

 

 

108. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat:  

 

- Princip for mobiltelefon  

- Projektbeskrivelse af skolens 10-dels triathlon 

- Daniel SFO leder deltager næste gang  

- Opstart af princip for deltagelse i idræt 

 

 


