
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 21.09.2022 kl. 17.30-20:00 

Sted: mødelokalet på Kildeskolen 

Medl.: Peter Flensted (formand), Signe Løvenbalk Hauritz (Næstformand), Formand og 
næstformand for elevrådet, Iza Quanjer (F). Bibi Lejon (F), Astrid Kjeldal Nohr (F), Sanne Sejr 
Lindløv (F), Nadia Svane Kristensen (F), Lisbeth Westergård (M), Jakob Stadelund (M), Mette 
Ploug (L), Anne Gitte Petersen (L) 

Afbud: Bibi, Jakob 

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Petersen 

Dagsorden: 
1. Velkomst og lidt aftensmad ved Peter  17:30-17:50 
 

 
2. Korte meddelelser fra: 

a) Formanden  
b) Elevrådet 
c) Forældrerepræsentanter 
d) Ledelsen 
e) Andre 

 

 18:50-18.05 

 

a)  11. Oktober kl. 18.30 inviterer bestyrelsen til åbent bestyrelsesmøde, hvor der arbejdes med 
principper. Derefter vil der være møde hver anden måned med det fortsatte arbejde. 
 
Skoleforum: Det ville have været godt hvis forvaltningen og politikkerne havde præsenteret sig 
til start. Derudover ville det have været givtigt, hvis emnerne var blevet præsenteret inden man 
skulle vælge sig på et emne, så man bedre udvælge hvad man ønsker at høre om. 
 
b) Elevrådet konstituerer sig på elevrådsmødet på fredag til deres andet møde i dette skoleår. 
Derfor ingen repræsentanter i dag. 
 
c) Indkaldelse til forældrerådsmødet d. 3. 10 kl. 17.00-18.00 skal der laves indkaldelse til – det 
gør Mette. Der skal laves en liste over hvem der er valgt i klasserne - lærerne spørges. 
 
d) Kæmpe tak og ros fra Jesper Ulrik og politikkerne for deltagelse og engagement på 
skoleforum. 
 



Budget proces er i gang – vi kender tallene for i år. Skal lave BMR for 2023 inden 7. oktober, når 
vi har fået de sidste tal efter den 11.10. Det rammer hele kommunen med en generel procent 
besparelse – det betyder, at det er en massereduktion og der er derfor nogle lidt andre 
processer der går i gang. Hvis det vil blive nødvendigt med personale reduktioner vil prøcessen 
starte op først i kalenderåret 2023 – med effekt fra august 2023. 
 
For den lokale reduktion er der på vores lokale LMU godkendt, hvilke præmisser der er 
gældende hos os hvis det bliver nødvendigt at reducerer i personalet.  
 
Besparelsen er fortløbende i 2023 og frem til 2026. 
 
For os vil det i værste scenarie betyde 1-2 medarbejdere, alt efter lønklasse. Vi forventer at 
skulle reducere med ca. Kr. 300.000 det første år. 
 
e) Personalerepræsentant: Både scienceugen og den kæmpestore læsedag er forløbet rigtigt 
godt. Børnehaverne var glade for at få besøg med højtlæsning, og Allindelille børnehave vil også 
gerne have besøg næste år. Til sceinceugen skal det prioriteres at de store har mulighed for at 
tage på tur 
 

3. BMR - økonomien lige nu 
 

Ved Mette 18:05-18:10 

Udleveres på mødet 

Vi har reguleret alle lønninger med 2,55 % pr. 1. oktober.  

Der skal også påregnes en væsentligt øget udgift til træpiller til fyret. Der skrues ned til 19 
grader på skolen og 21 grader i børnehaven. Vi lukker for det varme vand på skolen. I 
børnehaven vil der fortsat være varmt vand.  

 

4. Lukket punkt: Budget – kendte forventede 
konsekvenser og mulige scenarier 

ved Mette 

 

18:50-19:10 

Fremvises på mødes 

 

 

5. - Orientering om procedurer for evt. 
reduktion i personale i forbindelsen med budget  

ved Peter 

 

19:10-19.25 

 

Se ledelsens indledning 
6. - Brobygning og evaluering af samme ved Mette 19:25-19:35 



 
Udsat til næste møde. Byskovbestyrelsen er helt ny, og skal have tid til at sætte sig ind i det. Der 
skal dog inden efterårsferien udmeldes hvordan de kommende 7. klasser fordeles. 

 

Der er flere forældre fra Kildeskolen som ønsker et introduktionsmøde i 5.kl. omkring 
brobygningen, dette tænkes ind i procedurens når den evalueres. 

 
7. - Evaluering af forældremøder- indhold og 
metode 

 

Peter 19:35-19:40 

Mange forældre er i tvivl om elevernes udbytte og faglige niveau. 

En del spørgsmål til skolerejse særligt i 5. og 6. klasse. 

 

Spørgsmål til hvordan skole/hjem samtaler afholdes, da der er forskellige modeller i klasserne. 

 

Der skal ansøges om en buslomme ved menighedsrådet jord. Vi skal have fundet papir (Jess) om 
dette. 

 

Antimobbestrategi skal tages op på første forældremøde hvert år. Strategien skal revideres. 

Valgfag: det giver ikke mening at det hedder valgfag, når der ikke er et reelt valg. På næste 
møde orienteres om valgholdene. 

 
8. - Valg af suppleanter, hvordan ønsker vi 
proceduren 

 

Peter og 
Mette 

19:40-19:50 

Udsat til næste møde  

Forslag om at kandidater skal melde sig inden 1/11 
9. Princip om skolerejser 

 

Peter 19:45-20:00 



Udsat – Mette laver forslag til den del som omhandler hvor rejsen skal gå hen 
10. - Orientering om sygefravær for personale 

 

Mette 19:45-19:50 

Udsat 
13. EVT alle 19:50-20:00 
 

 

Punkter til næste møde: 

• Hvad lærte vi på kurset og hvad mangler vi for at kunne implementere vores nye fælles 
viden? 

• Princip for undervisningens organisering 
• Skolens hjemmeside 
• Forretningsorden 
• Skolerejser 
• Budget 2023  
• Kendte konsekvenser for 2023 i forlængelse af beslutningen af budgetter 2023-2026 
•  
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