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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 6. december 2018 

 
Godkendelse af referat og dagsorden  

Intet at bemærke 
 
Fælles henvendelse fra Langagerskolen og Stensagerskolen til rådmanden 
Rasmus har sammen med Christina Poulsen, formand for Stensagerskolens bestyrelse 
skrevet et brev til Thomas Medom, hvori de problematiserer beslutningen om, at de 
administrative ledere referencemæssigt flyttes til forvaltningen. Der er kommet et svar fra 
Thomas Medom, hvor han sådan set ikke forholder sig til den problemstilling, der 
frembringes.  
Der vil ikke opnås en besparelse ved at flytte referencerammen, hvorfor det er svært at få 
øje på argumentet for at fastholde beslutningen. 
Det besluttes, at Rasmus og Christina skriver til Rådmanden igen. 
  
Besparelser  
Budgettet pr. elev pr. dag i 2018 er 739,- for elever i skoletilbuddet og 1.149,- for elever i 
helhedstilbuddet. 
I 2019 er budgettet pr. elev pr. dag 742,- for elever i skoletilbuddet og 1.151,- for elever i 
helhedstilbuddet. 
På lønbudgettet fremskrives udgiften til løn med 2% under den faktiske fremskrivning. 
 
Det betyder, at vi skal spare 1,5 millioner ved et budget på 70 millioner Som det ser ud nu, 
bliver der ikke umiddelbart tale om reduktion i antallet af faste medarbejdere, men det 
fjerner muligheden for at ansætte ekstra personale i forbindelse medsærlige projekter. 
 
Midler fra tidligere skolebestyrelse  
Der står ca. 5.000,- fra en tidligere bestyrelse. Pengene skal bruges til aktiviteter til 
eleverne. Der er enighed om, at pengene bruges i forbindelse med emneugen i foråret 
2019, hvor ugen ligesom sidst sluttes af med et fælles arrangement for elever, forældre og 
søskende fredag d. 26.4. 
  



 

 

Kort oplæg ved JF om skolebestyrelsens arbejde i henhold til 
Folkeskoleloven  
Jens laver et kort oplæg. Se bilag. 
Jens og Lisbet sørger for, at de pædagogiske ledere inviteres til skolebestyrelsesmøder to 
og to, og at Thue kommer og præsenterer undervisningsmidler i forbindelse med 
seksualundervisningen. 
Lisbet og Jens sørger for, at ordensregler, antimobbestrategi mv. sættes på løbende, så 
de opdateres løbende. 
 
Eventuelt  
Der afholdes fælles forældremøde d. 1. april 2019. På mødet aflægger bestyrelsen 
årsberetning og Niels Tange, lektor på VIA kommer og fortæller om projektet om 
Professionelle Lærings Fællesskaber, vi arbejder med i år. 

 
Der er opmærksomhed på eftermiddagskørslen, der er en oplevelse af, at der er kommet 
flere børn på ruterne. 
 
I forbindelse med budgetforliget blev der lavet omorganisering på Forvaltningen, hvilket 
betyder, at Jens får ny chef pr. 1.2. 2019. Der er ligeledes ansat en ny direktør Martin 
Østergaard Christensen, som kommer fra en stilling som skoledirektør i Aalborg 
Kommune. 
 
 
  


