
 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. juni kl. 17.00-19.45 

Til stede 

Christian Falstrup, Mette V. Hansen, Lisbeth Wohlert, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Freya Frandsen 
Ohlsen, Mette Åsing, og Michael Rasmussen, Fahreta Kadic, Christian Christensen og Inge Johanne 
Andersen 

 

Afbud fra 

Mhadi Al-Diwan og Moshin Sabri Al-Issa 

 

Referat   

Møde med Børne- og Uddannelsesudvalget. Deltagere m.m. 

Drøftelse af opfølgningen med udvalget.  

Christian indsender på vegne af bestyrelsen en tilbagemelding fra skolebestyrelsen og accept 

af mødet d. 27.8.2020 kl. 15.30-16.30. Michael deltager i mødet. 

Der afholdes et formøde. 

Der er tre hovedpunkter, som bestyrelsen ønsker at drøfte er: 

 Økonomi 

 Skoleflytning 

 Dialogen fremadrettet 

 

Økonomi  

 Budget 2020 samt faktisk forbrug jan.-maj + resterende budget for 2020 

 Økonomisk fremskrivning 2021 

Gennemgang af forbruget frem til juni 2020 – og de ændringer der har været siden sidste 

skolebestyrelsesmøde. 

I forhold til den økonomiske fremskrivning 2021 er der mange ukendte faktorer, som Christian 

gennemgik. 

 

Elevrekruttering 

 Folder  

Klar til uddeling i området med de få ændringer, som vi drøftede på mødet. 

  

 Elevoptag i distriktet 

Elevoptaget gennemgået for de sidste fem år, jf. uddelte oversigt. 

 

 Udvalg bestående af forældre i indskolingen med blik for rekruttering 

Skolebestyrelsen tilslutter sig dette udvalg, som skal have en kobling til skolebestyrelsen 

Vi sætter punktet på i slutningen af august og følger op i skolebestyrelsen i slutningen 

august. Der skal være repræsentanter fra skolebestyrelsen, som indgår i udvalget. 

Christian har været i dialog med Nana, som ønsker at være en i udvalget – og evt. også 

bruge skolens ramme i samarbejdet med andre forældre i området. 

 

- Skolens strategi for skoleåret 2020-2021 

Gennemgang af skolens strategi med afsæt i nedenstående hovedpunkter: 

Ramme og styring 

• Professionelle læringsfællesskaber 

– Fortsat udvikling af PLF, omsætning af data til virksomme indsatser  



  

Pædagogiske indsatser 

• Projekt ”Alle i uddannelse” år 3 – styrket udskoling 

• Projekt ”Alle i uddannelse” version 2.0 – styrket mellemtrin  

• Det inkluderende læringsmiljø i indskolingen 

• Udviklingsforløb SFO 

• Den røde tråd 

• Forankring af virksomme indsatser fra Program for elevløft 

• Læseløft og læsemotivation 

• STEAM 

 

 

- Ansøgning AP Møller Fonden 

Orientering om ansøgningen vi har ved AP Møller Fonden lige nu ift. Projekt Alle i 

Uddannelse 2.0. Vi afventer, hvor meget vi får tildelt af midler. 

 

Projektet skal ud som en god historie, hvis vi får midler til projektet – blandt andet 

gennem ”En del af flokken”. 

 

 

- Skolebestyrelsen efter sommerferien  

 Valg af ny skolebestyrelsesformand 

Christian Falstrup konstitueret som formand 

Fahreta Kadic indtræder i bestyrelsen 

 

- Nyt fra skolen 

o Ansættelsessamtale afdelingsleder den 25. juni kl. 12.00-15.00 

 Mette V. Hansen deltager 

o SFO-temadag den 10. september 

 Fahreta vil gerne deltage 

 Christian sender reminder ud i uge 32 ift. deltagelse 

o Sidste Skoledag og Translokation 9. klassetrin 

 Kort information om, hvordan vi afholder translokation og sidste 

skoledag. 

 Begge arrangementer lever op til de anbefalinger, som der er ift. CoVid 

19 
 

 Evt. 

Kort orientering om AULA 
Fed Fredag er aflyst kommende skoleår grundet CoVid 19 


