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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 15. januar 2020 

Kl. 19.00 – 21.30 

Personalerummet på Borup Skole 

  

Budgetudvalget holder møde den 13. 

januar kl. 19.00 – 20.30. Dennis Birn 

og Dennis Juhler Aagaard er 

forældrevalgte til budgetudvalg 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Dennis Kirkeby Birn (afbud) 

Dennis Aagaard 

Henriette Holstener Didriksen  

Mette Larsen (afbud) 

Lisbeth Tønnesen  

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 7.a (Afbud) 

Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk 

Ejnar Wibe Juul 6.b 

ejnarwj@gmail.com 

  

Afbud:  

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Under punkt 7. Formanden har ofte forfald.  

Drøftelse af at indkalde en suppleant. 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Intet nyt fra elevrådet.  

3.  Evaluering af mobilfri skole Indskoling – lærerne udtrykker at de finder 

det unødvendigt at  

SFO’en oplever at udfordringerne med mobil 

er blevet større efter mobilfri skole.  

Der er behov for at indskærpe overfor 

forældre til indskolings elever at alt 

kommunikation om legeaftaler og gå-hjem 

tid skal går gennem SFO’en.  

Udskolingen - forskellige holdninger til 

mobiltelefon.  

Flertallet af lærere i udskolingen ønsker at 

fortsætte ordningen.  

 

4.   Lynkursus i Aula Generel orientering om og i AULA. 

5. Budget 2020 

 

Ledelsen indstiller efter drøftelse i LMU 

og budgetudvalget budget 2020 til 

godkendelse. 

Ledelsen præsenterer budget 2020.  

Vi gik ud af 2018 med et stort underskud.  

Det medførte store besparelser på vikar og 

timefordeling, bl.a. ressourcetime, bloktimer 

og PLC. Spareøvelsen er lykkedes. Vi er 

kommet ud af 2019 med et lille underskud.  

 

Til budget 2020 er der mulighed for at 
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investere i ”varme hænder”  

 

Der er elever til 2 børnehaveklasser.  

En BH klasseleder overgår til SFO med 

halvtid som pædagog i en BH klasse samt 

halvtid i SFO’en.  

 

Ledelsen præsenterer en bruttoliste for 

investeringer samt en anbefaling af ting til 

umiddelbar igangsættelse.  

SFO’en ønsker at få opvaskemaskiner på 

bruttolisten. 

 

Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens forslag om 

investeringer.  

Skolebestyrelsen godkendte ledelsens forslag 

til budget. 

6. Vision om gode skoler samt 

dialogmøde den 21. januar 

 

Bilag: Forslag til skrivelse samt diverse. 

Orientering og drøftelse 

Dialogmøde på Rådhuset 19–21  

Hvem kan deltage? Lisbeth, Bettina.  

 

Drøftelse og input til det fremlagte forslag. 

Bestyrelsen kom med forskellige input.  

 

Ledelsen arbejder videre med at redigere. 

7. Valg til skolebestyrelsen 

 

Valgperioden udløber den 31, juli 2020 

for: 

Betina Christensen 

Katja S Jacobsen 

Dennis J Aagaard 

Henriette H Didriksen 

Bestyrelsen skal beslutte proces for valg 

i løbet af foråret 2020. 

 

 

 

Henriette – genopstiller ikke  

Betina – genopstiller  

Katja – genopstiller  

Dennis Aagaard – genopstiller  

 

Der skal vælges 1 til bestyrelsen samt 2 – 3 

suppleanter.  

Der afholdes valgmøde under 

forårskoncerterne.   

 

Jakob, Stina og et par andre har en lille 

”bod” i hjørnet.    

   

8. Meddelelser 

 

Dialogmøde 21/01 kantinen på Rådhuset    

kl. 19-21 Lisbeth og Bettina 

Ansættelsessamtale 28/1 Katja og Marianne  

Afslutning på kursus for BH 4/2 17-18.30 

kantinen på rådhuset (Betina)   

Dialogmøde om tildelingsmodel 6/2 Kantinen 

på Rådhuset kl.19-21 

Lisbeth (Dennis) 

 

Snus – der er rygter om salg af snus på 

skolen. Elever i udskolingen  

 

9. Eventuelt 

Punkter til kommende møder: 

 

Ønske om lys på parkeringspladsen.  

Der mangler et ”udkørsel forbudt” skilt på P-

pladsen.  

 

Mobilfri – politik, er den skrevet ind i anti-

mobbe politikken.  
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Punkter til kommende møder:  

Timefordelingsplaner, skoleårets 

planlægning. 

 

 

 


