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Referat fra møde i skolebestyrelsen torsdag den 11. marts 2021 
 
Godkendelse af referat og dagsorden  
Intet at bemærke 
Retningslinjer  
Godkendelse af retningslinje for skole/hjem samarbejdet 
Retningslinjen godkendes med enkelte ændringer i formuleringer vedr. opringninger til skolen. 
Retningslinjen vedlægges referatet (bilag 1). 
Drøftelse af udkast til retningslinjer vedrørende Chromebooks 
Retningslinjerne tager et lidt bredere udgangspunkt end kun i Chromebooks. 
Der er fundet inspiration til retningslinjerne fra andre skolers beskrivelser. 
Der laves en enkelt rettelse, det godkendes endeligt, når det er afklaret, hvornår vi får 
Chromebooks. 
Økonomi  
Regnskab og bemærkninger 2020  
Regnskabet ender ud med et merforbrug på 600.654, - svarende til 0,7% af budgettet, se 
regnskabsforklaringen (bilag 2) og regnskab (bilag 3). 
Budget 2021  
Lønudgiften og dermed budgettildelingen er stigende grundet øget elevtal. Barselsudligningen er 
budgetteret lavere i dette budget grundet sidste indfasning af besparelsen fra 2018 på 
barselsrefusion.  
Der er budgetteret med et merforbrug på 958.357, - se regnskabsforklaringen (bilag 2). 
 
Jens Larsen går på pension 1. april. Vi har fået ansat en ny administrationsleder, Bjørn Sømod. 
Bjørn arbejder nu i sekretariatet i politisk betjening i Børn og Unge. 
 



 

 

Orientering ved JF  
Organisation  
De pædagogiske lederes opgaver er støt stigende grundet det øgede antal elever og dermed også 
medarbejdere. Vi arbejder derfor pt med en ændring af fordelingen af opgaver i organisationen, 
hvilket kommer til at betyde, ændringer bl.a. i forhold til elevkonferencerne, elevplaner og 
tværgående opgaver i ledelsen. 
Der kommer nærmere information på det kommende møde. 
Bygninger  
Vi er i gang med at få byggetilladelse til en ny pavillon, som skal ligge ved siden af den pavillon, vi 
fik ved starten af dette skoleår. Den er dog endnu ikke bevilget økonomisk endnu. 
Som følge af vandskaden bliver byggeriet af nye idrætsfaciliteter fremrykket, så byggeriet 
påbegyndes i foråret 22. Når det byggeri er færdigt påbegyndes byggeri af det nye H. 
Elevtalsprognose  
Vi har fået første prognose, som siger, at vi får omkring 28 nye elever (5 i 0. og resten fordeler sig 
på de øvrige klassetrin). Vi for nuværende, at vi udskriver 24 elever til sommer, så der vil være en 
mindre stigning i elevtal.  
 
Der opfordres til, at elever fra 12 år testes to gange om ugen. Der er endnu ikke klarhed over, 
hvornår det kan startes. Forældre til børn fra 12-15 år skal give samtykke til testningen, og børn 
over 15 bestemmer selv. Det er helt frivilligt, og børn, der ikke ønsker at blive testet, bliver det ikke. 
 
Vi har rigtig mange medarbejdere, der benytter sig af muligheden for at blive testet, hvilket er rigtig 
dejligt. 
 
 

 
 


