
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2019. 

 

Ad 1. Skolens brug af ufaglært personale? 

Lars var nysgerrig på, hvordan fagligheden sikres A) med pædagoger i undervisningen og B) med 

ikke uddannede vikarer? Eva forklarede, at pædagoger primært anvendes i USU-timerne, hvor især 

pædagogernes pædagogfaglige viden og erfaring bringes i anvendelse. Er der tale om specifikt 

faglige aktiviteter, er det altid under en lærers ansvar. Er der tale om længerevarende vikariater 

anvendes i videst muligt omfang læreruddannede vikarer. Ved almindelig kortvarig vikardækning 

anvendes skolens faste vikarer, som typisk arbejder på skolen i et års tid. Disse vikarer er ikke 

uddannede, men de fungerer godt i hverdagen, og de har - hvad vigtigst er - gode relationer til 

børnene. Lærerne sørger altid for at lægge vikarbeskeder til vikarerne, og som udgangspunkt 

fungerer vikardækningen tilfredsstillende.  

Når praksis er, at skolen anvender faste vikarer, som typisk arbejder på skolen et års tid, burde 

skoleledelsen i forbindelse med planlægningen af et nyt skoleår lave en kort præsentation af skolens 

vikarer, således at forældrene ved lidt mere om de vikarer, som fra tid til anden kommer i deres 

børns klasser.  

 

Ad 2. Kerneopgaven. Palle orienterede om den proces, der nu på kommunalt niveau er sat i værk 

omkring kerneopgaven. Palle præsenterede kort grundkonceptet - herunder de bagvedliggende 

intentioner og målsætninger. Skolens samlede medarbejdergruppe introduceres til processen i løbet 

af januar 2020. Vi bør i den forbindelse overveje, hvordan vi kan involvere og delagtiggøre 

forældrerådene/forældrene i processen? 

 

Ad 3. “Livsduelige børn”. “Livsduelige børn” er et gennemgående tema i skolepolitikken. 

Skolebestyrelsen havde en drøftelse af ”livsduelighedsbegrebet”. Skolebestyrelsen kredsede meget 

omkring “robusthed” - herunder om, man kunne “oversætte” livsduelighed til “robusthed”? Eva 

foreslog, at vi måske kunne udvide “livsduelighedsbegrebet” til en drøftelse om “det sunde 

børneliv”. “Det sunde børneliv” kunne være en indfaldsvinkel til de kommende drøftelser? Det blev 

besluttet at invitere forældrerådene og børnehavernes forældreråd til en fælles drøftelse den 20. 

januar 2020.  

 

Ad 4. Status på skolens økonomi. Skoleledelsen forventer et årsresultat med et “overtræk” på ca. 

700.000 kr., hvilket er indenfor de tilladte 5%. Den primære årsag til overtrækket skal findes i 

personaleomkostninger, som følge af afskedigelser og personalemæssige tilretninger/justeringer.  
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Palle har udarbejdet en redegørelse, som er tilgået skolechefen og direktøren. Hovedpunkterne i 

redegørelsen kan evt. præsenteres på et kommende skolebestyrelsesmøde?  

 

Ad. 5. Budget 2020. Der er indgået et budgetforlig, som alt i alt ser rigtig fornuftigt, således at 

forstå, at der i det kommende budgetår ikke lægges op til reduktioner/besparelser på skoleområdet. 

Konkret for skolens vedkommende forventer skoleledelsen, at der i løbet af marts måned vil 

foreligge en ny ressourcetildeling.  

Skoleledelsen tager naturligvis højde for, at der overføres et “overtræk” på 700.000 kr. (som nævnte 

under punkt 4). I den forbindelse orienterede Palle om, at der nu er udarbejdet en analyserapport (af 

KLK) omhandlende bl.a. hele specialområdet. Rapporten vil uden tvivl bane vejen for en ny 

ressourcetildelingsmodellen. Palle vil kunne orientere om dette på et senere skolebestyrelsesmøde. 

Skoleledelsen forventer at blive præsenteret for en ny ressourcetildelingsmodel indenfor de 

nærmeste måneder?  

 

Ad 6. Klimavenlig skole. “Forældre og samfund” kører temaet “klimavenlig skole”. Carina 

orienterede om dette tiltag - herunder orienterede om “Grøn flag” konceptet. Heide redegjorde for 

mange små og større klimavenlige tiltag i undervisningen - herunder fx indsamling af affald m.m. 

Bygningerne i Frørup er nu indrettet efter opdaterede klimavenlige forholdsregler. Grundet mange 

andre tiltag iværksætter skolen p.t. ikke andre større projekter, men klimavenlige aktiviteter og 

klimavenlige tilgange i undervisningen anvendes i udpræget grad.  

 

Ad 7. Styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten var udsendt som bilag fil mødet. Palle orienterede 

bredt om Styrelsesvedtægten - herunder at der “kun” var tale småjusteringer.  

 

Ad 8. Meddelelser.  

Christian har haft midlertig “orlov” fra skolebestyrelsesarbejdet. Christian er nu klar til igen at 

deltage. Palle skriver - på vegne af skolebestyrelsen - ud til skolens forældre, at der er en ledig plads 

efter Sune Springs udtræden.  

 

Ad 9. Evt. Ingen bemærkninger til evt.  

 

Referat udarbejdet af Palle Gråe 

 

 


