
Referat bestyrelsesmøde D. 11/12-2019 
Til stede: Charlotte, Anja, Morten, Karina, Arne og Rikke (medarbejderrepræsentant) 
Fraværende: Kristoffer, Heidi, Lenette 

19.00-19.30: Klassestruktur 2020/2021 (Maria deltager) 
Maria har præsenteret et oplæg til klassestruktur i udskolingen. Der er snakket om det faglige og 
sociale aspekt i de forskellige muligheder. 
 
Maria arbejder videre med løsninger. 

19.40-19.50: Bemærkninger til skolelederens beretning 

19.50-21.00: Økonomi 
• Gennemgang & evt. rettelser til budget 2020 

To lærer kommer til at have en højere normtid henover skoleåret. Det er der taget højde for i 
budgettet. Personales timetal er gennemgået.  
Der er budgetteret med en besparelse på 100.000 kr. i leasing på Ipads.  
Statstilskuddene er redigeret i henhold til finansloven. Det ændrer overskuddet med -55.000 kr.  
Vi sparer yderligere 25.000 kr. ved at skifte kopimaskine i henhold til nyt tilbud.  

• Godkendelse af budget 2020 
Budget, version 3, med et overskud på 100.000 kr. godkendes. 

• Likviditetsopfølgning november 2019 
Der er brugt 50.000 kr. mere på lønninger i november end budgetteret. Dette dækker forkert 
lønudbetaling til en medarbejder, aftalt bonusudbetaling til alle medarbejdere, forøget 
vikardækning og lønrefusion er ikke kommet ind endnu. 

21.00-21.30: Fastsættelse af dagsorden til workshop 
• Udvælge emner vi vil arbejde med (input fra tidligere møder) 

o Hvordan gør vi os mere udadvendte (næstkommende workshop) 
o De fysiske rammer herunder lokalefordeling (næstkommende workshop) 

Eventuelt til fremtidige workshops: 
o Innovation i undervisningen 
o Musisk/kreative fag fremadrettet 
o 10. klasse på skolen – hvad skal det indeholde? 

• Struktur, plenum/gruppearbejde osv. Udskudt til næste bestyrelsesmøde 

21.30-21.50: Diverse. 
• Status på bålhytte projekt (Morten) 

Der ansøges ved BHJ fonden i december. 
Vi afventer svar fra Fabrikant Mads Clausen Fond. 
Vi har fået tildelt 100.000 kr. fra SE, under den forudsætning at vi kan rejse resten af pengene. 

• Input fra Multihal besøg (Arne) 
Pkt.: Multihal projekt 
E Svenstruplaug, SUF, Svenstrup Forsamlingshus og 2 repræsentanter for kommunens landdistrikt 
var fredag d. 30/11 på turne rundt i Jylland for at se på multihaller og høre om lokalområdernes 
kamp og strategi for at få lavet en multihal. 



Fælles for de råd vi fik er, at der skal være sammenhæng (næsten fysisk) mellem dagtilbud, 
børnehave, skole, fritidsliv og lokalområde, hvis projektet skal hænge sammen. Man har tænkt på 
en placering nord for autoværkstedet, hvor det gamle værksted og tilhørende bolig kan rives ned. 
Dette vil ikke opfylde kravet om sammenhæng, hvorfor jeg foreslog skolens sydlige boldbane i 
stedet. En ny boldbane kan så laves parallelt med den nordlige boldbane, som formodentlig skal 
have etableret lys under alle omstændigheder. 
Et forslag, som skolen kan få gavn af, kunne være at købe forsamlingshuset og etablere en 
børnehave i bygningen, så forsamlingshuset kunne få moderne lokaler i multihallen.  
 
Kommentarer: Lyder interessant og vi vil gerne høre mere. 

• Gennemgang af opgavelisten (Trello) Udskudt til næste bestyrelsesmøde 

21.50-21.55: Evt. 

21.55-22:00: Godkendelse og underskrift af referat 


