
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Onsdag d. 24. april 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Heidi Nonbo, Søren Rasmussen Blak, Nina Lisa, Karen Berner Skipper, Charlotte Nielsen, 

Rikke Næstholdt, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen,  

 

 

Afbud: Camilla Nerup, Anders Rostgaard Birkmann, Nikolaj Hansen, Balthazar Færch,  Charlotte 

Roest. 

Fraværende: Emma Anderson, Laura Houlby Holm 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat: punkt 15 Klassedannelser for skoleåret 2019-2020 udgår da punkt 9 omhandler det 

samme. 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 

 Korskilde: intet nyt   

      Mogenstrup: intet nyt 

 

4. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

 

Referat: 



 
- Søren Blak har overfor teknisk forvaltning og CDS i flere omgangen forsøgt at synliggøre 

hvordan det er Fladsåskolen, ønsker at busserne skal køre. Samtidig har Søren gjort det 

klart, at hvis Fladsåskolen ikke kan få de ændringer som skolebestyrelsen har fremsendt 

opfyldt, ønsker Fladsåskolen ikke der skal laves noget om på de nuværende busruterne.  

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Varmeudfordringen på Mogenstrup er stadig i gang med at blive undersøgt, der er 

ekstern konsulent på for at gennemgå hele skolen.  

 

 

6. Bod på Mogenstrup 

(10 min) 

Referat: 

Udskudt. 

 

 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat: 

- Vi er i 3 genopslag på udskolingsleder stilling, der er første samtale runde den 25-4 19. 

Der har været 8 ansøger og 4 er blevet indkaldt samtale.  

- Vi har en udfordring med at 20.2-priserne på Kobberbakkeskolen er steget med op til 30 

%.  Priserne er først meldt ud pr 1/4 19 efter at børne/eleverne er visiteret. Det betyder, 

at hvis Kobberbakkeskolen fastholder priserne får Fladsåskolen en ekstra udgift på ca. kr. 

500.000. Ledelsen på Fladsåskolen har taget kontakt til Kobberbakkeskolen og bedt om 

et møde med Kobberbakkeskolen for at finde ud årsagen til de voldsomme 

prisstigninger. Der er ikke kommet svar endnu.  

 

 

8. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

Referat: 



 
- Søren orienterede om formandsgruppens arbejde med at få en relevant dagsorden ti 

kommende FRO møde. Kommende FRO-møde kommer i høj grad til at handle om 

økonomi og ressourcetildeling.  

 

 

9. Opfølgning på beslutningen vedr. klassedannelser for skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Skolen har besluttet at sammenlægge de kommende 8. klasser så der i næste skoleår 

bliver tre 8. klasser. Elevtallet er dagsdato på 80 elever til de 3 klasser.     

- Der har været mange kommentarer fra de nuværende 7. klasses forældre på 

klassesammenlægningen af de kommen 8. klasser. De fleste har ikke kunne forstået 

hvorfor det skulle være nødvendigt. Bo har svaret på alle de ca. 130 henvendelser, der er 

kommet.  

 

10. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

- Vi følger stadig det planlagte og har pr 30/4 en forbrugsprocent 72 % for skoleåret. 

Dermed forventes et årsresultatet der lige balancerer. 

 

 

 

11. Første behandling og evt. beslutning om: Budget for rådighedsbeløb 2019-2020 

(se bilag) 

(SHC/BHL – 15 min) 

 

Referat: 

- Budget blev udelt på mødet og sendes ud med referatet.  

- Tages op på næste møde til godkendelse.  

  

 

 

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

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Den nye tilretning af folkeskoleloven lov er ikke besluttet endnu. Det er til 

førstebehandling i folketinget næste uge (uge 18) . Det forventes at loven bliver vedtaget 

i løbet af 3 uger, hvis der ikke bliver udskrevet valg til folketinget inden. Skulle der bliver 



 
udskrevet valg inden vedtagelsen, skal der ses på timefordelingsplanen igen med henblik 

på evt. justeringer.   

 

 

 

13. Opfølgning på Valgfag i skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

Afventet om ændringen af folkeskoleloven bliver vedtaget i folketinget.  

 

 

14. Opfølgning på drøftelse af hvorvidt skolen fortsat skal tilbyde fransk som andet sprogfag 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

Skolebestyrelsen indstiller på grund af udfordringen med at skaffe fransklærer, at der 

fremover ikke skal tilbydes fransk på Fladsåskolen.  

Ordningen udfases i løbet af de næste 4 år hvilket betyder at der fra kommende skoleår ikke 

tilbydes fransk på 5. årgang.  

Skolebestyrelsen ønsker at der i referatet står at de hvis der bliver mulighed på et senere 

tidspunktet at skaffe fransklærer, vil man positivt overvejer at tilbyde det igen.   

 

15. Klassedannelser for skoleåret 2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

udgår 

 

 

16. Drøftelse af lejrskole 2019-2020 og varigheden af lejrskolen 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Skolebestyrelsen besluttede at forsætte med at skolens 8. klasser tager på lejrskole, 

lærerne kan selv bestemme om det skal være på 3 eller 4 overnatninger. 

- Retningslinjer for lejrskole bliver sendt med referatet ud og tages op til revideringen.  

 

 

 

17. Debat og beslutning vedr. Undersøgelse af forældreinvolvering i den danske folkeskole 

(SRB / 10 min) 



 
(Se bilag nederst) 

 

Referat: 

Det blev besluttet at Statskundskab ved Aarhus Universitet er velkommen til at kontakte 

skolen. 
 

 

18. Drøftelse af 9. klasses afslutning 

( / 10 min) 

Referat: 

Skolebestyrelsen har haft en god drøftelse om 9. klassernes afslutning.  

 

 

19. Status på køleskabsordningen 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

Godkendt. 

- Start efter sommerferien. 

 

 

20. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat 

- Drøftelse af om der må være elkedel i klasserne, hvilket der ikke må nu.   

 

22. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

  

Referat: 

- Klippe-klistre-dag 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i 

skolen   

- Drøftelse af digitale indsatser på skolen  

- Budget for rådighedsbeløb 2019-2020 

 

23.  Lukket punkt.  



 
 

- Bo orienteret om 2 lukkede punkter 

 

 

 

Bilag til punkt 17 

Fra: Jeanne Hymøller <emma.biltoft94@gmail.com> 

Dato: 2. april 2019 kl. 10.50.07 CEST 

Til: fladsaa@familienblak.dk 

Emne: Undersøgelse af forældreinvolvering i den danske folkeskole 

Kære skolebestyrelse på Fladsåskolen 
 

I forbindelse med vores afsluttende speciale på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet 
er vi i gang med en større undersøge af forældredeltagelsen i danske folkeskoler. Mere konkret 
dykker vi ned i, hvilke forhold der gør, at nogle forældre involverer sig mere end andre. Derfor er 
det meget vigtigt, at vi får indsigt i, hvilke tanker I som forældre gør jer omkring skole-hjem-
samarbejdet.  
 

Vi vil naturligvis gerne have så mange skolebørnsforældre til at deltage i vores undersøgelse som 
muligt, og her kommer jeres skolebestyrelse ind i billedet. Vi vil høre, om I har lyst til og mulighed 
for - med jeres skoleleders godkendelse - at dele vores online spørgeskema via ForældreIntra med 
forældrene på jeres folkeskole? Spørgeskemaet er henvendt forældre til børn i 0.-3. klasse. Alle 
besvarelser behandles anonymt, og der vil således hverken spørges ind til oplysninger, der kan forbindes 
med de deltagende forældre eller jeres skole. Jeres hjælp vil være et stort bidrag til udviklingen af ny viden 
om forældres involvering i folkeskolen.  
 

Såfremt I har lyst til at deltage eftersendes spørgeskemaet til jer inden for to til tre uger. Er I 
interesserede, kan vi efterfølgende dele en opsummering af vores fund med jer.  
 

Hvis I har spørgsmål til selve undersøgelsen eller andre praktiske hensyn er I mere end velkomne 
til at kontakte os på telefon eller mail. Vi glæder os til at høre fra dig på vegne af jeres 
skolebestyrelse, og har vi ikke hørt fra dig inden for to uger, tillader vi os at give dig et opfølgende 
opkald.  
 

Bedste hilsner 
Jeanne Hymøller (61 51 40 74) og Emma Biltoft (30 31 54 53 eller emma.biltoft94@gmail.com) 
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