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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. november kl. 17.00-
19.30 

 

 

Til stede 

Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åsing, Karina Bekker, Fahreta 
Kadic, Christian Christensen og Lisbeth Torfing og Inge Johanne Andersen 

 

Afbud fra 

Mette V. Hansen, Lisbeth Wohlert, Freya Frandsen Ohlsen, Mhadi Al-Diwan, Moshin Sabri Al-
Issa  

 

Referat 

Velkommen til Lisbeth Torfing og kort præsentationsrunde 

Præsentation af skolebestyrelsen 

 

Økonomi  

Forbrug og ramme 2020 

Gennemgang ved Christian Christensen 

Der overføres 1,1 mio. (tildeling og økonomistyring skal hænge samme) 

 

Ny budgettildelingsmodel 

Formålet med en ny model er at skabe bedre sammenhæng ml. tildeling og faktiske 

udgifter på skoleområdet for de enkelte skoler 

Modellen arbejder med afsæt i disse tre principper: Enkel, forudsigelig og retfærdig 

Kort gennemgang af nuværende model med afsæt i de udfordringer, som der er 
med underfinansiering på nogle skoler 

 

Ny model gennemgås, jf. udsendte dokumenter. Overordnet baserer den nye model 

sig på statistik evidens, beregning af objektivt behov for budget for 

inklusionsopgaven og behovet for de enkelt skoler i relation til arbejdet med 

elevernes dansksproglige kompetencer samt justering af satserne i grundtildeling 
og elevtalstildeling i almen regi. 



 

  Side 2 

 

Budget 2021 

Gennemgås og godkendes på kommende skolebestyrelsesmøde  

Vi forventer: 

Et øget elevtal – primært i udskolingen 

Et lille underskud i 2021 på 250.000 kr., jf. de gennemgåede prognoser og 

forventede indtægter 

 

Høringssvar ny budgettildelingsmodel 

På baggrund af det 1. udkast til høringssvar, som er udsendt og har være 
behandlet i LMU drøftes de input og udfordringer, som skolebestyrelsen 
ønsker at fremsende i høringssvaret med afsæt i de tre hovedtemaer. 

Høringssvaret justeres og sendes senest fredag d. 20. november 2020 til 
forvaltningen. 

 

Elevrådene 

Ikke gennemført grundet CoVid 19. 

 

Alle i Uddannelse 2.0 

Udsat 

 

Timefordelingsplan og ny skemastruktur 2021/22 

Udsat  

Aktuelt 

Indskrivning og rekruttering. Status 

Ad hoc udvalg nedsat – der er møde med forældrene igen i starten af december 

Ny strategi for rekruttering iværksat – den kan ikke udmøntes fuldt ud grundet 
CoVid 19 

Foldere er uddelt i børnehaverne. Mette deler ud ved spejderne, Christian Falstrup 

følger op ift. Langelinie. 

Kommunikationsafdelingen understøtter de gode historier og vores lokale 

kommunikationsmedarbejder fokuserer pt. meget på skolens facebookgruppes gode 
fortæller op med indskrivning i december. 

 

Idrætsskolen. Status og videre proces 

Udsat 

 



 

  Side 3 

COVID-19. Status 

Kort status på situationen 

Forældre giver udtryk for, at der er et godt informationsniveau 

 

Implementering af ny arbejdstidsaftale (A20) 

Udsat 
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