
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: onsdag d. 23. maj 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Blak Rasmussen, Heidi Nonbo, 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 

123. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  Godkendt 

 

 

124. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

- Skole busser:  

 

 

125. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Mogenstrup:   

- Elevrådet skal have valgt ny formand til næste skoleår, Elevrådet er opmærksom på at få 

sat den nye formand ordenligt ind i rollen. 

Korskilde:  

- Elevrådet ønsker, at der bliver indkøbt nye beskæftigelses materieller til udendørs 

aktiviteter i frikvartererne, bolde, sjippetov osv.  

- Elevrådet har haft svært ved at svarer på spørgsmål vedr. skolestruktur (fase 1 

elvalueringen). 



 
- Elevrådets oplevelse ved at skulle skifte afdeling i 7 klasse er, at når man går i 5 klasse er 

man lidt bekymret for at skulle på afd. Mogenstrup, men det ændrer sig, når man 

komme i 6 klasse og så glæder man sig til at skulle over på  afd. Mogenstrup.   

 

126. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

Bo: 

- Det er har været en trafikulykke torsdag aften, hvor en af skolens elever på tragiskvis 

afgik ved døden. Ulykken skete i Tappernøje. 

- I forbindelsen med ulykken satte skolen de ting i gang, der står i skolens sorg og 

kriseplan. Vores interne kriseberedskab viste sig stort set at fungerer. Den ekstern viste 

sig desværre ikke at fungeret efter hensigten, hvor specielt skolens ønske om at få 

eksterne psykologer dagen efter ulykken ikke var nemt, da der var andre opfattelser i 

kommunens kriseberedskab om det var nødvendig.  Skolen vil tage udfordringen op med 

CDS .   

- GPDR, den nye persondataforordning, træder i kraft 25. maj. Udgangspunktet er at vi 

som skole skal gøre som vi plejer. Langt det meste af lovgivningen har været gældende 

længe, det ændrede i GDPR er syv overordnede principper. Så god forvaltningsskik og 

opmærksomhed på relevans af hvem, der får hvilke informationer gælder fortsat. 

Kommunen er i gang med at lave overordnede beskrivelse/retningslinjer/procedure, som 

også kommer til at gælde for skolerne, af hvordan kommunen håndterer GPDR.   

- Der har været afholdt pædagogiske arrangement, med Tommy Krabbe som 

oplægsholder, for alt personale og skolebestyrelsen. Det var et vellykke arrangement, 

desværre blev skolebestyrelsen først inviteret et par dage før arrangementet, hvilket 

planlægningsgruppen beklager 

- Der er kommet en pavillon op ved afd. Mogenstrup, hvor musiklokalet skal flytte ud i. 

Håndværkerne er i gang med at færdiggøre den og det forventes vi kan begynde at 

indrette den fra uge 22. I starten af juni vil håndværkerne også gå i gang med at ombygge 

biblioteket til 2 klasselokaler.  I forbindelse med byggeriet har skolen fået lov til at få 

bygget 2 nye personale toiletter.  

- Der har været afholdt valg som medarbejderrepræsentant til  skolebestyrelsen. Valgt er 

Charlotte Nielsen og Rikke Næsholdt henholdsvis lærer-TR på Korskilde og Mogenstrup.  

 

 

127. Orientering om fase 1 af den politiske proces omkring revidering af nuværende 

skolestruktur 

(SRB-CR-BHL / 10 min) 

 



 
Referat:  

- Der har været holdt opstartsmøde hvor ledelses strukturen blev vendt.  

- Der er blevet lagt et skriv ud på intra med opfordring til at alle forældre har kunnet 

komme med kommentarer. Der er dog ingen forældre der har benyttet muligheden for 

at kommenterer det. 

- Det samlede høringssvar fra Fladsåskolen er, at der ikke er ønske om at ændre på den 

nuværende ledelses struktur. Oplevelsen er at strukturen fungerer for Fladsåskolen med 

god mulighed for handleråderum for de daglige ledere.     

 

128. Orientering om status for valg til skolebestyrelsen 

(BHL-SRB / 10 min) 

 

Referat:  

- Der har været opholdt opstillingsmøde.  7 forældre var fremmødt. 4 af de fremmødte 

ønskede at stille op. Efterfølgende har en forældre henvendt sig med ønsket om 

opstilling.  

- Der er 3 pladser på valg og der er 5, der stiller op. Der bliver afholdt møde med de 5 

kandidater, tirsdag den 29. maj, hvor valgbestyrelsen vil undersøge muligheden for 

fredsvalg. Hvis de opstillet ikke kan blive enige om, hvem der skal i bestyrelsen og hvem 

der skal være suppleanter, vil det betyde, at der blive kampvalg. Såfremt der kommer 

kampvalg gennemføres det i perioden 1.-13. juni.   

 

 

 

129. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Der er stadigvæk store udfordringer med det nye regnskabssystem, hvilket gør det svært 

at få et overblik generelt og specifikt over f.eks., hvor mange ubetalte regninger der 

ligger.  

- Fladsåskolen forventer at komme ud med et overskud på mindst 3 %. 

- Vi kan se at vores økonomi næste år kan blive meget stram, mest på grund af at skolen i 

næste års visitationer af 20/2 børn ser ud til at få et underskud på omkring 2 millioner. 

Skolen vil derfor holde igen med større investeringer i dette skoleår. 

-  Skolen vil lavet en ansøgning om at få overført midler på over 3 % , således at skolen kan 

imødegå det underskud, der ser ud til at blive på 20.2-området. Begrundelserne for 

ansøgningen er ud over det forventet underskud på næste års 20.2 elever - er der 

usikkerheden for hvor mange ubetalte regninger der først kan betales næste skole år, at 

ombygningen af ”det gamle musiklokale” er på skolens regning samt at vi har fået kr. 

500.000 på dette års budget til ansættelse af person til 2 årlig forløb til nedsættelse af 



 
drypvis fravær. Vi har valg at sætte forløbet i gang næste år og har dermed også først 

lønudgiften på budget 2018/2019 .  

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Ønske om at få fjernet ukrudt på Korskilde. 

- Der er møde med Park og Vej og ledelsen den 24 maj for at få sat gang i de indgående 

aftaler omkring vedligeholdelse af de grønne områder. 

- Cykelholder på Mogenstrup er stadigvæk ikke sat op, servicemedarbejder har måtte 

prioriteret anderledes og har derfor ikke fået sat den op endnu. 

 

 

 

131. Drøftelse af information til forældre bl.a. vedr. nye principper 

(SBR / 10 min) 

 

Referat: 

-  Skolebestyrelsen ønsker at forøge antallet af årlige nyhedsbrevet fra skolebestyrelsen. 

- Nyhedsbrevet skal sendes ud ca. 3-4 gange i løbet af skoleåret og indholdet i nyhedsbrev 

skal på skolebestyrelses møde inden det sendes ud .   

- skolebestyrelsens medlemmerne laver på skift nyhedsbrev .  

 

 

 

 

 

132. Drøftelse af ordensreglerne omkring anvendelse af mobiltelefoner – skal reglerne ændres? 

- Oplæg med afdelingernes ønsker til mobilreglerne 

(BHL / 15 min) 

 

Referat: 

- Bo udleveret udkast til revidering af ordens regler, bliver taget op næste gang.  

 

 

133. Status på Åben Skole 

(BHL / 10 min) 

 



 
Referat: Udskudt til næste gang hvor daglig leder Andreas bliver inviteret med til at 

gennemgå status.   

 

 

134. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

- Skole busser status:  

I forhold til at vende busruterne har skolens Sekretær undersøgt behovet og deres opfattelse 

er, at der er mange flere børn der tidsmæssigt vil bliver ramt, hvis busruterne bliver vendt og 

kan derfor ikke anbefale det. 

Skolebestyrelsen ønsker at behovet tjekkes igen i forhold til kommende skoleår.      

 

- Der er en teaterforstiling den 10 juni kl  12 på afdeling Korskilde, alle er velkommen.  

  

 

 

135. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat:  

- Drøftelse af ordensreglerne omkring anvendelse af mobiltelefoner – skal reglerne 

ændres? 

- Status på Åben Skole. Afd. Leder Andreas deltager.  

- Pædagogisk leder bliver inviteret til et af de kommende møder. 

- På næste møde bliver der serveret mad. 

- Mini-Triatlon beskrivelsen  

- Tysk undervisning  

 

 

136. Lukket punkt 


