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Møde i skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019 

Medlemmer: Jess Friis (Næstformand), Bibi Lejon (F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), 

Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), Amelie 

Peyrelier (E),  

Afbud: Peter Flensted (formand), Stina Bæhr-Martinus (F) ansøgt om udtrædelse, Peter Flensted 

(formand), Anja Grønskov (F), Supl. Ida Petersen (F), Viktoria Peyrelier (E), 

Orlov: Simon Rastén 

 

1. Orienteringspunkter 

Lokalrådet: hørringsperiode ang. TDC mast. Der er møde i Landsbyhuset omkring dette, det er 

ikke lokalrådet der arrangerer mødet. Det vides endnu ikke om der kommer en mast. 

Der opsættes 2 opslagsskabe – en ved pedelboligen og en i Ørslev Vester. De koster ca. 16.000 

kr. Jess kommer og søger skolen om skriftlig tilladelse, samt bidrag til indkøb, da skolen også 

skal benytte dem. 

Der er stadig ikke kommet busskure. Jess rykker med jævne mellemrum. 

Om morgenen er der mangel på parkeringspladser i tidsrummet 7.50-8.10. Vi skal se på hvordan 

vi kan løse problemet, det foreslås at personalet parkerer bag præstegården.   

Ledelse: 

Vi går ind i sidste fase af ESCO projektet. Der skal opstilles en 8½ meter høj silo til piller. 

Skolen har ikke været orienteret om denne del af projektet, hvilket vi har skrevet til 

forvaltningen om. Skolebestyrelsen protestere imod at der opstilles en så stor silo, og mener at 

dette vil skulle i nabohøring. 

Der ud over skiftes vinduerne i sommerferien og der indsættes pillefyr. Vi forventer at 

indretning af det nye Håndværk og Design lokale går i gang i løbet af sommerferien. 

Den 13.6. har vi indledende møde vedr. istandsættelse af madkundskabslokalet og det gamle 

sløjdlokale, som vi skal have lavet til et Naturfagslokale. 

1. august lukker forældreintra og Aula er i gang. Der kommer info til forældre i kommende uge. 

Andre: 

Spørger om kæden til skolegården kan sættes på, da der indimellem er unge der kører ind i 

skolegården med bil. Det sker særligt i weekender 

 

2. Evaluering af Markedsdagen 

Elevrådet: syntes at det var en rigtig god dag. 1. og 2. kl. – mange var glade for børnehavens 

aktiviteter og hestene, men alt var godt. BiBi: god kø kultur i forhold ved hestene, mange 

ønskede en tur. 

Besøgende blev ikke så lang tid som sidste år. Der var mange familier med helt små børn, som 

tog hjem inden spisetid. Generelt en super hyggelig dag.  

Ikke så mange effekter på loppemarkedet som sidste år. Vi skal være tidligere ude. 

Evt. mere enkel mad som forudbestilles? Det er et stort arbejde at lave to retter og med stor 

mulighed for tab. Måske nøjes med pølser og evt. salat til en grillpølse.  
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Vi skal også huske at indbyde forældre fra Avnstrup til at hjælpe med madlavning. Det vil de 

gernel. 

Overskud til 4. klasses kommende englandstur bliver på omkring 12.000 kr. 

Skal markedsdagen være hvert år – det er et stort arbejde? Der er et ønske om at det stadig er 

hvert år, men at det bliver en sommerfest i stedet.  Evt. holde markedsdag og musical på skift 

Hver andet år.  

Evt. inddrage forældrene mere på forhånd til forskellige arbejdsopgaver. 

Jess foreslår at han deltager på et planlægningsmøde, og evt. inddrager lokalrådet til forskellige 

arbejdsopgaver. 

 

3. Skoleåret 2019-20 herunder godkendelse af skemaer 

Skemaerne er godkendt – der kan dog godt komme mindre justeringer. 

 

4. Elevrådsrepræsentanter forlod mødet 

 

5. Opfølgning SFO – aktiviteter der fastholder de ældste elever 

Søger at ansætte en medarbejder til udeliv, bevægelse og ”fysiske aktiviteter” 

Månedsskemaer som giver bedre overblik. Hver måned mindst én større aktivitet – eks. 

Halloween, Markedsdag, aftenåbent, svømmehalstur osv. 

Vi får et interaktivt spillebord på prøve. 2-6 spillere som skal spille sammen på tavlen. 

Undersøger om vi kan få en E-sports person til at komme og lære børnene om E-sport. 

Ligeledes undersøger vi om vi kan få rollespilere til at komme og lave rollespil med børnene. 

 

6. Gennemgang af tilrettet budget 

Vi fik besked om midler til inklusion fredag eftermiddag den 7.6. Et tilrettet budget for 

skoleåret 2019-20 blev gennemgået. Der søges afsat midler til skolekøkken ognaturfagslokale. 

Derudover er der afsat midler til diverse, eks. projektor, infoskærm ved biblioteket, reoler, 

linoleum på garderobegangen mv. Hvis vi ikke kan finde alle pengene i 2019, kan vi budgettet 

med et planlagt underskud på 2 % af skoledelens budget.  

Bestyrelsen kommenterer, at der så vidt muligt ikke laves underskud for 2019. 

Der er afsat 90.000 kr. til åben skole. Cykelværksted, skoleband, fitness m.m. 

Vi er ved at vurdere på om der råd til at oprette en projektstilling i skoledelen til en person med 

specialpædagogisk viden. 

 

7. Høring budget 1920-23 Kommunalt budget 

Bestyrelsen vil gerne have at der i høringssvaret også nævnes midler til cykelstier for at sikre en 

sikker skolevej. 

Bestyrelsen udnævner Peter F. til at lave høringssvar. 

BUU1 svært at få det til at hænge sammen hvis der reduceres. Børnehaven har i forvejen kun en 

tildeling på 12 ledelsestimer/uge. 

BUU2 Se punkt 1 

BUU5 Kerneopgaven tilgodeses ikke 
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BUU6 Igen svært at få budgettet til at hænge sammen 

BUU 8 Svært ved at se hvordan der kan spares stillinger på forslaget 

BUU15 Der er mange som ikke har ferie i industriferien, Forringelse i forhold til børnenes 

tryghed – kendte voksne.. 

 

8. Evt. 

Mødeplan for kommende skoleår tages op på mødet den 3.9. 

 

Oplæg møder i 2019-20. 

3. september Skolebestyrelsesmøde 17.00 – 19.30 

25. september Skole Forum Forældres tilvalg af folkeskolen 17.30-21.00 

7. oktober  Skolebestyrelsesmøde med forældre 17.30-20.00 

7. november  Skolebestyrelsesmøde med Byskov 17.30 – 20.00   

5. december  Skole Forum Lærere og pædagogers trivsel 17.30-21.00 

17. december Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

22. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

24. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 

16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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