
 
SKOLEBESTYRELSESMØDE             
17. januar kl. 19.00 – 20.00 
Mødet afholdes i personalerummet (indgang ved biblioteket) efter det fælles bestyrelses-

møde, som er i bevægelsesrummet. 
 

Fremmødte: 
Morten B. Madsen, Jennie S. C. Voergaard, Neha Kumar, Heidi G. Nielsen, Mette S. Frederiksen, Char-

lene F. Jensen, Vibeke K. Agger, Cecilie Blaabjerg, Susanne Kristensen, Ida K. Hansen 

Elever:  

 

Afbud: Lasse F. J. Ankjær, René H. Pedersen, Rasmus D. Jørgensen, Tobias A. Nielsen, Thor R. Bangsø, 

Villads S. Frandsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. Mødet startes med punkt 5 omkring ledelseskapaciteten 
 

2. Nyt fra ledelsen 
Udsat 

 

3. Nyt fra elevrådet 
Udsat 
 

4. Godkendelse af princip vedr. elevernes placering i klasser 

Udsat 
 

5. Ledelseskapacitet (elevrådet deltager ikke i punkt 5 og 6) 

Fremlæggelse af ledelsesopgaven og den fremtidige udvikling af skolen v/ Vibeke 

Beslutning - evt. på ekstraordinært møde i februar 

- Vibeke motiverer forslaget omkring udvidelsen af ledelseskapaciteten (se bilag om 
ledelsesstruktur) 

- Der bliver spurgt til, hvordan ledelsesopgaven skal fordeles. Vibeke peger på, at den 
profil, der er behov for, er en med en specialpædagogisk profil.  

- Der er behov for ledelse tættere på kerneopgaven, eks. elevsager og sygefravær.  
- Der bliver peget på, at der skal vurderes, hvilke opgaver, der skal tilbage til ledelsen, 

eks. nogle af de elevsager, som er distribueret til medarbejdere.  
- Skolebestyrelsen spørger ind til flere perspektiver og hvilke konsekvenser, det vil have 

for økonomien.  
- Vibeke peger på, at det hovedsageligt vil være projekter såsom udearealer, inventar 

forbedringer og skolemøbler, som nedskaleres, set ud fra at skolen er i rigtig god 
stand, da der er lavet mange forbedringer de seneste år. Der vil også blive budgette-
ret lavere på flere posteringer, men fordelt på mange områder, så der eks. fortsat kan 
investeres i undervisningsmaterialer. 

- Et flertal i skolebestyrelsen beslutter den øgede budgetudgift, det vil medføre, at le-
delseskapaciteten udvides med en pædagogisk leder mere fra august 2023, hvilket vil 
fremgå af budget 2023. Skolebestyrelsen vil i forbindelse med godkendelse af budget-
tet for 2023 være meget opmærksom på, hvilke områder der spares på for at finde 
den nødvendige merudgift. 
 
 



 
 

 

 

 

 

6. Evt.  

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 171122  650 
Indmeldelser 171122-030123 2 i indskolingen, 1 i udskolingen 
Udmeldelser 171122-030123 2 i indskolingen 
Elevtal pr. 030123  651 

Indmeldte i SFO pr. 171122               300 (+ 7 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 030123 299 (+ 7 i 4. kl. morgenpasning) 
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


