
  

  

Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 3. februar 2020 kl. 17.00 - 19.30  

 

Afbud fra Sebastian, Niels, Flemming, Jonas og Simone. 

Referent: Morten. Referatet står i kursiv. 

  

1) Regnskab 2019 og Budget 2020 (Bilag 200203-1) 

  

• Opdateret regnskab 2020  

• Spørgsmål og kommentarer  

- Hvordan beregner PPR, beløbet på de enkelte elever? PPR Odenses psykolog har cirka 75% 

af sin arbejdstid på skolen. Hun vurderer, hvordan den enkelte elev skal kategoriseres. 

Samme procedure gør sig gældende for udenbys kommuner, der årligt indkaldes til 

visitation. 

- Børnehavens budget skal reguleres da der er sket en ændring af børnehavens aktiviteter og 

elevgrundlag. Skolebestyrelsen foreslår følgende: 

* Posterne i børnehavens budget skal reguleres op, så de passer med de faktiske forhold. 

* Det øgede børnetal i Børnehaven har gjort, at der over en bred front er brug for øgede 

ressourcer til Børnehaven:  Det gælder øgede ressourcer til ledelse/administration, øgede 

udgifter til aktiviteter, øgede udgifter til lokaler, øgede udgifter til aktiviteter udenfor 

Børnehaven, herunder transport. 

 

• Oplæg til budget 2020 

• MED-udvalgets drøftelse og input 

• Spørgsmål og kommentarer 

• Konklusion 

                                                                                                                     

2) . Meddelelser  

• Formanden: Intet. 

• Forældrerepræsentanterne: Spørgsmål om trivsel, er der fokus på medarbejdernes trivsel? 

• Skoleledelsen:  Der er 4 børn på venteliste til Børnehaven, hvoraf 2 er tilflyttere. 

• Lærerne: Intet 

• Pædagogerne: Der er travlt i Børnehaven. 

 

 



3) Principper for skole-hjem-samarbejde og teamdannelse (Bilag jævnf. ref. 191008)  

• Drøftelse  

• Ændringsforslag 

• Konklusion 

  

 

4) Samarbejde med Nørrebjergskolens bestyrelse  

• Forslag til datoer - kalenderfastlæggelse 

• Drøftelse og forslag til temaer 

 

  

  

5) Befordring   

  

• Status Orientering ved Jørgen.  

• Konklusion Skolebestyrelsen har bedt skolens ledelse om at komme med fakta der, belyser 

problematikken med taxa.  Dette med henblik på at rette henvendelse til rette myndighed.  

  

 

6) Aula 

 

• Status vedr. AULA og hotline jævnfør referat fra 27. nov. 2019 

  

 

7) Kommende møder  

• Principper - Hvilket tema tager vi på kommende møde?  

• Social træning/dannelse. 2 repræsentanter inviteres til kommende møde   

• Læsestrategi pkt. til møde i 2020-21  

  

  

  

  

  

  

  


