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Mødeleder: Anne 
Referent: Nicolaj 
Afbud: Lene, Britta, Marie 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse 

1. Dagsorden 
 

Godkendelse 
 
Rammer for mødet  
 
Godkendt uden bemærkninger.  

2. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver mere, 
sættes på et kommende 
møde) 
 

• Økonomi 
Forventet resultat på minus 1 mio. kr. i et worst case scenarie - 
kan nå et rette sig ift. refusioner. Negativ elevtalsregulering 
470t, primært sfa afgang af udskolingselever (14-17 stk.) 
derudover renovering af toiletter via krone til krone-princippet 
(290t.), merforbrug på specialklassebetaling 230t. (4 nye elever 
i specialklasser). Vikarbudget løber lidt, sfa 
langtidssygemeldinger.  
550t. overført fra tidligere år på kontoen. 
Usikkerheder ift. budgetlægning af budget for 2020, med 
anderledes fordeling end tidligere. Værste fald en nul-løsning 
ift. nuværende niveau. Konsekvenser for skoleårets 
planlægning, som skubbes til slutningen af marts.  

• Ledelsessituationen 
Ledelsen på fuld tid første februar. Herefter indkøring ift. fast 
arbejdsopgaver.  

• AULA 
Bruges primært som kommunikationsplatform. Afventer 
vikardækning og beskeder om dette, kommer men uvist 
hvornår.  
Intra lukker per 1.1. for skolens personale.  

• Kulturforbedringsprojektet 
Afslutter forløb 1. februar. Der lægges linjer ud til det videre 
arbejde.  

• Kvalitetsarbejde/basistilsyn 
Nyt kontrolsystem ift. kvalitet, der arbejdes på en model for 
kvalitetsarbejdet. Basistilsyn formentlig via elektronisk 
afrapportering. Væsentligt ift. skolebestyrelsens rolle/opgaver, 
bla. Ift. principper og ordensregler 

• Lærernes sygefravær 
Møde ift. sygefravær 13. december, opfølgning på social 
kapital. Historisk har Beder skole ligget højt på fraværet.  
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• Undersøgelsen om læringsprogression 
Beder skole ligger over forventet niveau ift. karakter set ift. 
socioøkonomiske variable.  

• Personaletilpasning 
Vedrørende personlig assistance – der er varslet ændrede 
vilkår.  

• Skoleårets planlægning. Proces for forløbet godkendt af MED-
systemet, jf. også ovenstående punkt om økonomi 

• 1. februar. Skolebestyrelsen inviteret til pædagogisk dag.  
 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

Er vi klar til at rundsende brevet til forældrene princippet for 
skolehjemsamarbejdet? 
Anne rundsender til forældrene med tilføjelse af fra forældre til 
forældre.  
 
Hvordan klæder vi kommunikationsudvalget på til det fremtidige 
arbejde? 
Lars, Anne og Nicolaj kommer med oplæg. Nicolaj kommer med 
datoforslag.  
 
Livduelighedsmålingen 
Tallene viser markant overvægt af glade besvarelser til begge 
spørgsmål.  
 
Tages op ifm. planlægning af dialogmødet i foråret.  
 
Skolebestyrelsen ser positivt på resultaterne, og giver godt afsæt for at 
bakke op om og være med til at udleve medarbejdernes vilde ideer om 
at gøre noget stort fælles - arrangementer der involverer hele skolen.   
 
 
Orientering fra dialogmødet med rådmanden + inklusion af 
specialklasseafdelingen. 
Omhandlede de gode overgange mellem institutioner, skole og 
ungdomsuddannelse.  
Inklusion af specialklasseafdelingen, Britta involveret i videre arbejde.  
Britta orienterer på kommende møde.  
 
Inklusion – skydes til kommende møde.  
 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 

Kort drøftelse om bæredygtighed og grønt flag.  
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At alle medlemmer har 
mulighed for at orientere 
om evt. henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 

5. Ordensregler 
 
Formål:  
At få vedtaget Beder Skoles 
nye ordensregler 
 

Efter bearbejdning blandt elever og medarbejdere, er ordensreglerne 
tilbage i skolebestyrelsen til godkendelse. 

Er i stedet for skal være. Herefter blev ordensreglerne godkendt. 
Sendes ud samlet ift. skole-hjem-samarbejde.  

6. Antimobbestrategi 
 
Formål:  
At få vedtaget Beder Skoles 
nye trivselsstrategi – 
herunder strategi mod 
mobning  
 

Under sidste behandling i skolebestyrelsen af Beder Skoles 
trivselsstrategi, bed bestyrelsen skolens ledelse skrive videre udkastet 
særligt med henblik på at indflette lovstoffet og skabe større 
sammenhæng mellem antimobning og forebyggende trivselsarbejde. 
 
Tegn på trivsel ændres til tegn på trivsel kan være.  
 
Herefter blev antimobbestrategien godkendt. Efter skolebestyrelsen 
godkendelse. Afklares det med medarbejderne, om der skal udarbejdes 
yderligere konkretisering af handling 
 
Til dialogmødet (som ikke skal hedde et dialogmøde) – fremhæv at 
klasseforældrerådet er første indsats ift. trivselsarbejdet på Beder 
Skole.  
 

7. Frivillighed 
 
Formål: 
At vi samler op på temaet 
fra fællesmødet. 
Afsøger om der skal tages 
konkrete initiativer.  

 

På fællesmødet i november mellem SFO’s forældreråd og 
skolebestyrelsen var hovedtemaet frivillighed ind i skolens virksomhed. 
Der var tale om en principiel diskussion 
 
Skal der på denne baggrund tage konkrete initiativer? 
 
Anne orienterede om arrangementet.  
 
Medarbejderne orienteres om muligheden for at brug for frivillige, med 
Kristina Ildsjæl som indgang.  
Lars L vender muligheder ift. skoleonkler med Gitte.  
 

8. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 

Rekruttering af medarbejdere 
 
Intro til skoleonkel-konceptet (Gitte) 
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Hvad skal prioriteres på det 
kommende møde (også i 
relation til årshjul) 

 

Livsduelighedsmålingen ifm. planlægningen af dialogmødet i foråret.  
 
Høring om stort emne.  
 
Organisering af skolebestyrelsesvalget. 
 
 

9. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

Klubben 
Der er indkaldt til RULL-møde. Grovskitse for projekter, sammenhænge 
mv.  
Lars L er obs ift. involvering af forældrekompetencer ind i projektet – jf. 
arkitektgruppen der tegnede parkeringspladsen.  
 
Lars B kontakter skolens Miljøråd for at høre om en ny organisering af 
affaldsindsamling i nærmiljøet.  
 

 


