
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Mandag  d. 18. marts 

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: Karen Berner Skipper, Emma Anderson, Charlotte Roest, Laura Houlby Holm, Nina Lise 

Fraværende:  

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

- Godkendt  

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 Korskilde:   

- Elevrådet har evalueret trivselsdagen og deres tilbagemelding er, at det var en sjov dag, der 

godt måtte havde været i hele skoledagen, dog kunne fodbolddelen kunne godt undværes.  

- Elevrådet ønsker at have et hærværks barometer. Det vil blive besluttet i skolebestyrelsen i 

forbindelse med vedtagelse af næste års drift budget.  

- Elevrådet ønsker at der bliver indkøbt bolde til klasserne.  Besluttet at det vil blive gjort 

- Endvidere var der et ønske fra elevrådet om at have åben i musiklokalet i pauserne.  Den 

beslutning vil blive taget af ledelse og personalet på afd. Korskilde.   

      Mogenstrup: 



 
-  

 

4. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

 

Referat: 

- Børneudvalget har, efter henvendelse fra skolebestyrelsen, besluttet at ændre busrute 697 

fra Mogenstrup. Desværre var det ikke den ændring som skolebestyrelsen havde ønsket. 

Derfor har Søren Blak og Charlotte Rost på skolebestyrelses vegne sendt et brev, hvor de 

beskriver at det som børneudvalget har besluttet, set fra skolens side, er en forringelse. Der 

er en formodning om at udvalgets beslutningen bliver trukket tilbage. Skolebestyrelsens 

oprindelige forslag er blevet afvist. 

- Busserne fra Korskilde om morgenen, skulle gerne nu kører til tiden.  

  

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- ”Graven”  på Afd. Mogenstrup lige ved indgangen er blevet ordnet. 

 

 

6. Bod på Mogenstrup 

(10 min) 

Referat: 

Udskudt, da elevrådet fra Mogenstrup ikke var til stede 

 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat: 

- Der er kommet en klage vedr. fagundervisning som ledelsen ser på 

- Skolen har haft stillingen op som udskolings leder på Afd. Mogenstrup. Der har været 

indkaldt 6 ansøger til ansættelse samtale, hvor det ene sprang fra lige inde samtalerne. 

ansættelsesudvalget har 2 rundes samtaler besluttet at sende stillingen i genopslag.  

- Skolen får besøg af Arbejdstilsynet igen, inden for den næste måned. Grunden til 

genbesøget er at vi sidst fik et påbud på en båndsav i kælderen som servicemedarbejder.  

- Der er besluttet en ny organisering af pedel korset i kommenen. For skolen betyder det at 

daginstitutionerne fra 1/8 19 skal ind under skolerne. Af de nuværende 10 serviceledere på 



 
skole og daginstitutionerne skal 6 af dem ansættes som serviceleder på skolerne, mens de 

sidste 4 bliver servicemedarbejder.  

- Nedsættelsen af lektionstallet er besluttet i børneudvalget. Efterfølgende har det vist sig  at 

det kan børneudvalget ikke beslutte, men at beslutningskompetencen ligger i 

skolebestyrelsen.  

 

 

8. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

Referat: 

Intet nyt  

 

9. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

-  Der er brugt 56  % af budgettet, hvilket svarer til den forbrugs procent vi skal ligge på.  

 

 

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

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

Godkendt med følgende kommentar.  

- to lærertimerne på 6 årgang bliver fordelt med 1/2 lektion dansk 1/2 lektion mat samt 1 

lektion N/T. 

- Korskilde 5 årgang skal begge to lærer timer ligge i  N/T 

  

 

 

 

 

11. Valgfag i skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Næste år skal der være selvstændige valgfag på 7 årgang og på 8-9 årgang. 

- 7 årgang elever har valgt deres hold næste år. Der bliver 2 hold af madkundskab og 

Håndværk og design, mens der bliver oprettet et hold af Billedkunst og musik. 



 
- For 8 og 9 årgang bliver der udbudt 10 valghold. Hvilke valghold der er tilslutning til og 

bliver oprettet, vides ikke endnu.  

- I forhold til valghold står der i vejledningen at eleverne skal tilbydes 120 timer årligt. CDS er 

i gang med at kontakte ministeriet, for at finde ud af hvad der gælder. Hvis det viser sig at 

eleverne skal have 120 timers valgfag, har skolerne ikke mulighed for at nedsætte timetallet 

til 33 timer.  

 

 

12. Drøftelse af hvorvidt skolen fortsat skal tilbyde fransk som andet sprogfag 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Skolen har en udfordring med at skaffe fransk lærer til næste skoleår. 

- Tages op på næste møde, efter der er været møde mellem skolerne vedr. overtallige og 

undertallige medarbejder.  

-  

 

13. Klassedannelser for skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Skolebestyrelsen beslutter, at hvis det bliver nødvendigt, slås 8 klasserne sammen til 3 

klasser næste år. Ledelsen tager beslutning så tæt på fagfordelings start som muligt.  

-  

 

 

14. Drøftelse af lejrskole 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Drøftelse af lejrskole, tages på næste møde.  

 

15. Status på køleskabsordningen 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

Udskudt. 

 

 

16. Eventuelt 

(5 min) 



 
 

Referat 

- Der er en fejl i indkaldelse til dagsorden. Ugedag og dato passer ikke sammen .  

-  

 

 

 

17. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

- Klippe-klistre-dag 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i 

skolen   

- Drøftelse af digitale indsatser på skolen  

- Drøftelse af 9 klasses afslutning.  

- Drift budget 1 behandling  

- Lejrskole 

- Drøftelse af hvorvidt skolen fortsat skal tilbyde fransk som andet sprogfag 

- Afbud fra Heidi Nonbo til næste møde.  

 

18. Lukket punkt  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 


