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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 16. januar 2019 

Kl. 19.00 – 21.30 

Personalerummet på Borup Skole 

  

 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Dennis Kirkeby Birn 

Dennis Aagaard 

Henriette Holstener Didriksen 

Mette Larsen 

Lisbeth Tønnesen  

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Rasmus 6.A (formand) 

Lonnya69@gmail.com 

Ejnar Wibe Juul 6.b 

ejnarwj@gmail.com 

  

Afbud: Rasmus (elevråd)  

Marianne Joldersma 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt  

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Elevrådet har arbejdet med udearealer. 

Særligt udskolings elever har ønske om 

ramper og parkour evt. på arealet foran 

kirken.  

Flere elever i udskolingen går til parkour, 

også elever der skater.  

Vil understøtte motion og bevægelse.  

 

Evt. ansøgning til fonde med argumenter 

om - motion, bevægelse, fællesskab, 

Udfordringer - sikkerhed, lovkrav om 

faldunderlag, påbud om hjelm? 

 

Evt. en instruktør til opstart.  

Hvordan forebygger man skader. 

Der kan evt. udfordringer i at håndhæve de 

brugs regler der måtte blive. 

 

Der vælges nyt elevråd inden næste 

bestyrelsesmøde.  

 

Undervisningsmiljøvurderingen for eleverne 

er lagt ud på hjemmesiden.  

Undersøgelsen vil blive drøftet på et 

kommende elevrådsmøde. 

3.  Budget 2019 

 

Skolebestyrelsens budgetudvalg har 

Jakob orienterede om regnskab 2018 samt 

budget 2019.  
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behandlet ledelsens forslag til budget 

2019 den 8. januar 2019.  

 

Der fremsættes herefter budgetforslag til 

godkendelse i skolebestyrelsen. 

 

Orientering og gennemgang Jakob 

Dalgas 

 

Skolen kommer ud af 2018 med et 

underskud på kr. -1.105.000. Dette 

underskud indeholder bl.a. kr. 230.000 i 

ramme besparelser besluttet i 

Skoleungeudvalget og udmøntet i efteråret 

2018, på et tidspunkt hvor det er yderst 

vanskeligt at justere skolens drift i den 

størrelsesorden.  

 

Til budget 2019 er der: 

Sparet 200.000 på vikarkontoen (løn) 

Sparet 200.000 på skoledrift bl.a. lærernes 

uddannelse, undervisningsmidler, inventar, 

IT drift, osv, 

 

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring 

omkring disse besparelser.  

Besparelserne svarer ikke til de 

forventninger politikere italesætter på 

skoleområdet. 

 

Budgettet er godkendt.  

4.   Høring vedr. 

Strategi for inkluderende 

fællesskaber i skole og SFO  

 

Diverse bilag er udsendt før juleferien. 

Drøftelse med henblik på at udarbejde et 

høringssvar.  

Der er indkaldt til dialogmøde med 

politikerne den 24. januar kl. 17.00 – 

18.30 på rådhuset i Køge. 

Hvem deltager? 

   

 

Jakob forklarede historikken bag 

inklusionsstrategien, herunder tanker om 

incitamentsstruktur.  

 

Der er mange gode intentioner og tanker 

strategien.  

 

Lærernes medarbejderrepræsentant 

udtrykker bekymring på en række områder.  

 

Forhåbentlig er den nye inklusionsstrategi 

ikke en spareøvelse.  

Flere specialskoler udtrykker at de får 

eleverne for sent.  

Den 4 dimension, hvordan håndteres og 

vurderes den.  

Der tales meget adfærd frem for faglig 

inklusion.  

Lærernes psykiske arbejdsmiljø.  

Lærerne kan føle sig utilstrækkelige hvis 

man har elever man ikke kan løfte fagligt. 

 

Folkeskolen er underfinansieret.  

Skolerne tildeles ikke midler (lønkroner) til 

de vejledere der beskrives i dokumentet for 

vejledere. Vejledernes timer skal findes 

inden for rammen.  

Borup skole har et velfungerende 

inklusionsteam og de midler der tildeles til 

inklusion bruges på området. 

 

SFO’en er tildelt få midler til inklusion. 

Nogle gange kan man som pædagog savne 

ressourcer i bl.a. den understøttende 

undervisning. 

 

På side 10 ”ledelsen er økonomisk ansvarlig 

for det fornødne økonomiske råderum”  

Bestyrelser stiller spørgsmål ved hvordan 

ledelsen skal lykkes med dette?  
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Bestyrelsen udtrykker bekymring for om 

der er den nødvendige økonomi til at lykkes 

med intentionerne i inklusionsstrategien.  

 

Skolebestyrelsen ser udfordringer i 

forbindelse med mindre børn der har 

fødselsmæssige udfordringer samt, større 

børn med angst og et stigende antal 

ordblinde. 

 

Henriette og Stina skriver et svar på vegne 

af bestyrelsen.  

 

Dialogmøde torsdag d. 24/1 kl. 17.00 i 

kantinen på Rådhuset. 

Bettine, Lisbeth og Jakob deltager. 

5.  Anti-mobbe politik 

Bilag: Revideret udgave af 

politikken/Betina 

Drøftelse med henblik på endelig 

vedtagelse 

Drøftelse af den reviderede Antimobbe 

strategi. 

 

Bestyrelsen godkendte Antimobbe 

strategien.   

6. Mobilfri skole 

 

Bilag: to artikler om emnet 

 

Drøftelse med henblik på endelig 

beslutning 

Punktet blev drøftet inden punkt 5.  

 

SFO’en – pædagoger fra klubben har været 

på kursus omkring digital adfærd.  

Øget opmærksomhed på at mobilen bliver 

lagt til side når der er værkstedsarbejde. 

Øget bevidsthed om at være nysgerrig 

overfor de Apps, spil og programmer 

eleverne bruger. 

 

Hvad ønsker bestyrelse at beslutte omkring 

mobiler?  

Bettina hælder efter overvejelser til at der 

indføres mobilfriskole. 

Henriette – ikke udskolingen.  

Dennis – ønsker at der bliver en 

forsøgsperiode. Udskolingen bør være 

inkluderet i forsøget.  

Katja – bakker op om Bettina.  

Mobilen som arbejdsredskab.  

Dennis – forslag om en prøveperiode og 

også at udskolingen deltager.  

Lisbeth – mobiltelefonen bliver brugt 

rigtigt meget også i undervisningen. App’s 

og hurtige opslag. Bl.a. sprogfag. 

Jakob – mobilfriskole handler om at være 

fri for mobilen i frikvarterne. Opbevares i 

en kasse og kan bruges i undervisningen. 

Mobilen kan derfor være med i skole. 

Mette – uafklaret omkring holdning. I 

perioder bruges mobilen meget i u.v.  

 

Bestyrelsen beslutter at indføre en mobilfri 

prøveperiode gældende fra påsken og frem 

til sommerferien 2019. Forsøget gælder for 

skole. 

Ledelsen udarbejder et forslag til 

ordensregler og regner på økonomien i 

forslaget.  

SFO’en ønsker at udforske hvad det er 
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eleverne laver på mobilen. Hvilken 

”virkelighed” er det de bevæger sig i 

virtuelt.  

Bestyrelsen bakker op om SFO’ens ønske. 

7. Orientering 

 

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til et 

skriv til teknisk forvaltning vedr. 

parkeringspladsen.  

Det nævnes også at der er utilstrækkelig 

belysning i skolegården. 

Kan tidspunktet for afhentning af 

affaldscontaineren ændres fra tirsdage 

13.30 til tirsdag formiddag mellem 08.00 – 

09.00 eller 10.00 – 11.00 

13.30 er afhentningstidspunkt for mange 

forældre, derfor er der meget trafik på p-

pladsen.  

8. Øvrige meddelelser 

 

Ingen  

9. Eventuelt 

Herunder punkter til kommende møder 

Er der nye principper vi skal tage fat i? 

 

Fællesmøde på Hastrupskolen den 7. 

februar kl. 18.30 – 21.00 om Aula. Hvem 

deltager? 

Kommende møde –  

Mobiltelefon – regler. (JD og KV)  

Principper – eks. kommunikation 

 

 

Aula – Katja, Mette, Stina, Lisbeth, Bettina, 

Henriette og evt. Dennis, Dennis. 

   

 


