
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: tirsdag d. 22. januar 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Charlotte 

Nielsen, Rikke Næstholdt, Laura Houlby Holm , Heidi Nonbo, Camilla Nerup,, Nikolaj Hansen, 

Balthazar Færch, , Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen, Anders Rostgaard Birkmann, 

Emma Anderson, 

 

 

Afbud:  

Fraværende.  Nina Lise, Nikolaj Hansen, Balthazar Færch 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat: Godkendt 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

- Ingen 

 

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 Korskilde:   

-  

      Mogenstrup: 

- Der har været nogle gange, at en af busserne fra Korskilde kommer lidt senere om 

morgenen. Hvilket betyder at eleverne kommer for sent til første lektion.  Der bliver tjekket 

op på omfanget, endvidere bliver der i samme forbindelse tjekket op på om busserne 

holder, det rigtige sted når de skal have elever med fra Korskilde . 



 
 

 

4. Status på busser, transport og trafik 

-  

(5 min) 

 

Referat: 

- Ønske fra skolebestyrelsen om at få lappet hullet på fortov og vejen ved Afd. Korskilde 

- I forhold til buskørsel skal skolen give forvaltningen besked om hvordan den nedsatte 

undervisning timetal i indskoling ønske udmøntet. Skolebestyrelsen indstiller at 

undervisningstiden nedsættes i indskoling med 1 lektion 3 dage om ugen.   

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

 

- Undersøgelse af varmstyring på Afd. Mogenstrup er gået i gang. Der er en ekstern ekspert 

der er i gang med at indsamle data på forskellige lokaler. 

- Behandling af facaden på Afd. Mogenstrup er sat i stå, da det firma der var sat på har 

trukket sig. Der bliver fulgt op på hvordan vi kommer videre. 

- Der er udfordring med mus på Afd. Mogenstrup i madkundskab lokale, hvilket betyder at 

madkunstskab undervisningen har været aflyst. Mortalin er blevet koblet på opgaven. 

-  

 

6. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat: 

- Charlotte Wichmann har sagt sin stilling op som udskolingsleder, med sidste arbejdsdag 

28/2 19. Stilling har været slået op og der har været 9 ansøgninger.  Da der har været nogle 

udfordringer med søgetekst til stillingsopslaget, har vi valgt at lave et genopslag i håb om at 

få flere ansøger.  Stillingen forventes at blive besat til 1 maj .  

- Der har været afholdt feedbacksamtaler mellem ledelse og forvaltningen. Der er ikke 

kommet nogen skriftlig tilbagemelding fra CDS endnu, men ud fra de kommentar skolen fik 

lige efter mødet, er forventningen at det gik godt.  Lige så snart CDS skriftlige 

tilbagemelding kommer bliver den sendt videre til skolebestyrelsen. 

-  

 

 



 
7. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

- Der er et ønske fra formandsgruppen om at få nogle ideer der kan deles med de andre 

skoler. 

- Det blev besluttet at punktet ”Nyt fra formandsgruppen, med ideer til  vidensdeling - 

positivt og udfordringer”, skal være et fast punkt på skolebestyrelse dagsorden hver gang 

med.  

 

8. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

- Vi har pr. 28/2 19 brugt 56 % af budgettet hvilket svare til den forbrugs procent  vi skal ligge 

på. 

- I forhold til Fladsåskolens normering til næste år forventes det at normeringen vil være 

uændret.  

 

 

9. Revidering og godkendelse af timefordelings plan for skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

Udkast til timefordeling blev drøftet, skal på næste MED udvalgets møde. Herefter skal den 

endelige timefordelingsplan besluttes på næste skolebestyrelses møde  

 

 

 

10. Valgfag i skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- udgår 

 

 

11. Orientering og godkendelse af Middelalder-uge (fælles for undervisningsdelen og især SFO 

– maj måned). 

Afdelingsleder for SFO afd. Mogenstrup Thomas Christensen kommer og fremlægger 

projektet. (10 min) 



 
Referat: 

- SFO på Afd. Mogenstrup kunne godt tænke sig at lave en middelalder uge forløb for 

indskolingseleverne som strækker sig over 3 dage start kl. 12.00 hver dag.   

Mening var at projektet skulle være i maj, men grund af mange andre tiltag og start af nye 

førskolebørn kommer det til at ligge i september i stedet for.  

- Indskolings lærer er blevet præsenteret for ideen og de syntes det kunne være spændende. 

Evt. også at projektet foregår over hele dagen , med deltagelse af lærer i dele af forløbet..  

 

Skolebestyrelsen beslutter at SFO godt kan starte kl. 12.00 0g bakker op om at der bliver 

lavet en middelalder uge forløb..   

 

12. Forslag om at invitere ekstern person ind til SB møde som kan høre om vores bus               

udfordringer og evt. hjælpe os.  

(CR / 10 min) 

Referat: 

- Bliver udskudt til en evt. senere lejlighed 

 

 

13. Status på køleskabsordningen 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

- Karen har sendt beskrivelse på forslag til køleskabs ordning til drøftelse.  

- Det bliver forældrene der skal stå for ordningen.  

- Ud fra de drøftelser, retter Karen til, og  sender en ny beskrivelse ud til godkendelse. 

Forventet start til næste skoleår.   

 

 

 

14. Bod på Mogenstrup 

(10 min) 

Referat: 

Udskudt til næste gang. 

 

 

 

15. Drøftelse af Klippe/klister-dagen 

( / 10 min) 

 



 
Referat: 

- Det er ønske om at klippe klisterdagen ligger sidst på dagen.  

- Personalet bliver spurgt om deres holdning  

- Tages på April mødet.  

 

16. Høringssvar på tildeling modeller.  

 

- Der er ønske fra skolebestyrelsen om at ændre på 20.2 tildelingsmodellen.   

- Søren Blak skriver høringssvar og sender rundt på mail til godkendelse. 

 

 

17. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat 

-  

 

 

 

18. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i 

skolen   

19. Lukket punkt  

- 2 punkter blev drøftet.  

-  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  


