
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Torsdag d. 20. juni 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Nina Lisa, Charlotte Nielsen, Camilla Nerup, Karen Berner Skipper, 

Charlotte Roest, Nikolaj Hansen,  Balthazar Færch, Anders Rostgaard Birkmann og Søren Holm 

Christensen  

 

 

Afbud: Heidi Nonbo, Rikke Næstholdt, Bo Hauge Laursen   

Fraværende:  

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

- Godkendt 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

- Madkundskab 

- Lounge  

- Skolebestyrelsens kontakter 

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 

 Korskilde:   

- Ikke til stede  

 

      Mogenstrup: 

- Ikke til stede 

 



 
4. SFO organisering kommende skoleår 

(Daniel / 30 min) 

Referat:  

- Der er ansat 2 nye pædagoger, en til hver afdeling, begge de nye pædagoger har fokus på 

idræt og bevægelse. 

- Daniel gav et oplæg om SFO’ens organisering. Der er fokus på relationsarbejdet og hvordan 

den enkelte medarbejder lever op til SFO’ens vision og målsætning. Daniel sender slides ud 

med referatet. 

- SFO’en laver en frivillig exit-samtale med de forældre der melder deres børn ud af SFOèn, 

for at undersøge hvorfor børnene bliver meldt ud. Det skal bruges til at kunne udvikle 

SFO`en, så den kan opfylde de behov der er fra SFOèns forældre og børn.  

- Der er lavet en ny mål og indholdsbeskrivelse for SFO`en som kommer ud og ligger på 

hjemmesiden.  

- Princip for skolefritidsordning virke skal godkendes i skolebestyrelsen. Det kommer på 

næste skolebestyrelsesmøde.  

- Fremover er SFO`en ikke en DGI-institution, da vurderingen er at man ikke får nok ud af det 

som DGI-konsulenter tilbyder.  

 

 

5. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

Referat: 

- Det er bestilt buskørsel sidste skoledag fra Mogenstrup til Korskilde. 

- Debat om udfordringer med buskørsel. Kan man som skole gøre noget andet. Evt. som skole 

investerer i en bus.  Søren Christensen undersøger med Ole Rommelhoff om han har nogen 

erfaringer fra den efterskole hvor han sidder i bestyrelsen.  

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

Referat: 

- Hække/buske på Afd. Korskilde bliver klippet ned, der er indhentet pris hos Vej og Park. 

- Område fra Afd. Mogenstrup og ud mod parkeringspladsen bliver der aftalt med den nye 

serviceleder om hvordan det kan holdes.  

- Henvendelse fra forældre om sikkerhed på udførelse af arbejdes opgaver på taget på Afd. 

Mogenstrup. Blandt andet har der været en kran der løftede materialer op taget i skolens 

åbningstid.  Der er blevet taget kontakt til kommunes teknisk serviceafdeling som står for 

kontakten til de håndværkerfirmaer der er på opgaven for at sikre at alle sikkerheds krav 

bliver opfyldt.    

-  

 



 
 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

Referat: 

 

- Fladsåskolen Distrikts projekt for CDU og CDS har ikke helt indfriet de ønsker skolen har haft 

til projektet. Derfor er det besluttet at ledelserne i distriktet mødes en gang om måned i 

næste år for at se om projektet kan fungere bedre end det gør nu. Forventningen er at der 

vil komme mere fokus og kendskab til hinandens udfordringer ved at ledelserne mødes. 

Indtil videre har skolen ikke oplevet at distriktsprojektet har været med til at genererer en 

bedre eller hurtigere sagsgang .  

- CBU får et underskud på deres budget, som kan få betydning for skoleområdet.  

- Udskolings afdelingsleder stilling på Afd. Mogenstrup slås op lige inden ferien med 

ansættelsessamtaler lige efter sommerferien.   

-  

 

   

8. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

Referat:  

- Udgår 

 

 

9. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Der er 30/6 brugt 91 % af budgettet. Det betyder at vi forventer at komme ud af året med et 

lille overskud.  

 

 

10. Bestyrelsesmøder 2019-2020 – nyt udkast til mødedatoer 

(se bilag) 

(BHL / 10 min) 

Referat:   

- Udkastet blev besluttet med den ændring at første møde bliver den 19/ 8 2019 i stedet for 

den 26/8 2019 

 

 



 
11. Emneuger og afkortning af skoledage 2019-2020 

(SHC/BHL – 10 min) 

Referat: 

Godkendt afkortning af skoledag: sidste dag før jul (kl. 12), sidste dag før 

efterårsferien/motionsdag (kl. 12), sidste dag før sommerferien (kl. 12), der ud over afkortes 

dagene lidt i uge 41 og 10, hvor skoledagen stopper klokken efter 6. lektion.  

 

 

12. Drøftelse af digitale indsatser på skolen 

(Anders  / 10 min) 

Referat: 

- Forslag om at lave princip for digitale indsatser på skolen  

- Nina har snakket med Johan Andersson fra Absalon, om at evt. kunne blive samarbejdes 

partner vedr. Seinens Tech. Skolebestyrelsen ønsker at inviterer ham til et at de kommende 

skolebestyrelsesmøder for at han kan fortælle om mulighederne. Bo tager kontakt til Johan 

Andersson.  

 

-  

 

 

 

13. Høring af nye modeller for resursetildeling til skolerne 

(SHC – 10 min) (3 bilag) 

Referat: 

- Beslutning er udskudt til første skolebestyrelsesmøde. Søren Blak laver et udkast til 

høringssvar til næste møde.   

 

 

14. Eventuelt 

(5 min) 

Referat: 

- Skolebestyrelsens kontakter: Skolebestyrelsen har fordelt, hvem der er klassens 

kontaktperson næste år.  Sendes ud sammen med referat.  

- Lounges. Karen har et ønske om at se på om men kan indrette mellemtrins afdeling på Afd. 

Mogenstrup på en mere lærings indbydende måde. Evt. som et Lounges område.   

- Madkundskab. Spørgsmål fra Karen om det kan være rigtig at der næsten kun bliver lavet 

kager og lignende ”søde sager” i madkundskab. Der bliver tjekket op på omfanget.  

-  

 

 

 



 
 

15. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

- Princip for skolefritidsordning virke 

 

Referat: 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i 

skolen   

- Princip for skolefritidsordning virke 

 


