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Referent: Nicolaj 
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse 

1. Dagsorden 
 

Godkendelse 
 
Rammer for mødet  
 

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

 

• Økonomi:  

• Nest. Lars har været til infomøde: 1 – 2 klasser pr. år. start 
august 2021. Vi har diskuteret, hvordan vi griber processen 
an. Lars kommer med et bud herpå.  

• RULL Hvis klubben kan finde en årlig besparelse i omegnen 
250.000 kr. kan man fastholde klubben, hvis Thomas 
Medom vi gå i byrådet og tale klubbens/byens sag. Det gør 
han formentlig kun, hvis der er stor lokal opbakning til at 
klubben består.   

• Køreplan for valget til SB Bestyrelsen godkender, at skolen 
i fremtiden giver den understøttende undervisning, der 
kan tilbydes med det nye max time antal (26 lektioner pr. 
ansat) jf. skolens økonomi samt paragraf 16.      

• Lektionsfordelingsplan 
 

 
 

 

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 
 

Opfølgning på planlægning af dialogmødet 
32 tilmeldte. 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 
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At alle medlemmer har 
mulighed for at orientere 
om evt. henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 
 

 

5. Budget 2020 
 
Formål:  
Vedtagelse af budget 2020 
 

Gitte fremlægger det tilrettede budgetforslag. 
 
Ændringerne i budgettet er foretaget på baggrund af 
skolebestyrelsens anvisninger.  
 
Dialog om budgettet og derefter officiel godkendelse. 
  
I det fremlagte budget er der i videst muligt omfang taget højde for 
de udsving, der kan anes den nye tildelingsmodel, der skaber lidt 
økonomiske uklarheder. Bestyrelsen godkender budgettet.    
 

6. Nationale tests 
 
Formål:  
Opnå enighed om, at 
kunne indstille til 
skolelederen om vi skal 
aflyse eller gennemføre 
nationale tests frem mod 
det nye skoleår. 

 

Forligskredsen omkring folkeskolen har besluttet at forbedre de 
nationale tests fra august 2020. Indtil da har skolelederen 
bemyndigelse til – ud fra forskellige kriterier – at aflyse de 
planlagte tests. 
 
Debat i skolebestyrelsen, der munder ud i en indstilling til 
skolelederen om, hvorvidt vi gennemfører eller aflyser de 
nationale tests i foråret. 
 
Vi vil gerne have haft muligheden for at påvirke beslutningen 
lokalt, men vi bakker op om, at folkeskolen i Århus ikke afholder 
obligatoriske nationale test.  
 

7. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres på det 
kommende møde (også i 
relation til årshjul) 

 

• Inklusion 

• Udgangstilladelse (herunder krav om røgfri skole) 

• Data på skole/hjem samarbejde 

• Folkeskoleidealer. 

• Orientering omkring skema. 

• Folkeskolens økonomi i Århus. 
 

8. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
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9. Fællesspisning Afgang til Annes hjem, hvor vi spiser sammen og fortælle 
anekdoter om skolen og livet generelt. 
  

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


