
 

 

ELSTED SKOLE 

 

REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

torsdag den 7. marts 2019 
 

kl. 17:30-20:00 i mødelokale 1  
Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud: 

Niklas Grønlund Lind, Mette Søberg, Kristian Spang, Tina 
Bröner Grimm (ref.), Thomas Bækbo, Annette Lindblad 
Væring, Kristine Grønkjær, Hanne Kirkbak Walther, 
Jonas Odgaard Thomsen 
 
Troels Lund Rasmussen, Laura Calderon Øregaard, 
Camilla Wolff, Kim Vogel, Troels Pedersen, Mikkel 
Ottendahl, Lukas Emil Toft Schmidt 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat Referat fra 30. januar 2019 blev godkendt. 
 

3. Meddelelser  
a Skolens ledelse 
b Medarb.rep. 
c Elevrådet 
d Formanden 

Ad a) 
• Blandt et stærkt ansøgerfelt har 2 pædagoger og 

3 lærere fået tildelt rollen som ressourceperson i 
det kommende arbejde med Stærkere 
Læringsfællesskaber (SLF). 

• Skolen har indberettet kompetencedækningen. 
Det er en målsætning, at lærere så vidt muligt 
skal have linjefagsuddannelse eller tilsvarende 
kompetence i de fag, som de underviser i.  
Elsted Skole havde i skoleåret 2018-19 100% 
dækning i hele 8 fag, og vi ligger højt i en lang 
række fag.  
Lavest ligger vi i forhold til dækningen i 
kristendomskundskab i indskolingen og 
mellemtrinnet. I udskolingen er 
linjefagsdækningen til gengæld 100% i faget. 

• Skolens nye værdiregelsæt er ved at blive 
bearbejdet grafisk m.h.p. ophæng i 
hovedindgangen. 

 
 
 



 

 

Ad b) 
• Der arbejdes med resultaterne af 

trivselsundersøgelsen i skolens tre 
medarbejdergrupper. Der er en meget positiv 
tilgang hertil. 

 
Ad c) 
Intet. 
 
Ad d) 

• Det seneste møde i kantineudvalget blev aflyst. 
En af forældrerepræsentanterne er trådt ud, og 
det skal drøftes, hvordan vi arbejder videre. 

• Kvitterede for Kristians udsendte præsentation til 
6.-9. årgang. 
 

4. Spørgsmål til meddelelser 
 

Ingen 
 

5. Status vedr. RULL 
 

Byggetilladelsen har været forsinket, men den kom i hus 
i sidste uge. I nærmeste fremtid forventes 
håndværkerne at gå i gang, hvilket bl.a. betyder, at 
skolens hovedgang i blok 1 bliver spærret af.  
 
Adgangsforholdene til kontoret og blok 5, 6 og 7 vil 
således i de kommende måneder være ændret.  
 
Der vil under processen løbende blive udsendt 
information til alle forældre på opslagstavlen på intra. 
 
Der er nedsat en følgegruppe med skolens 
arbejdsmiljørepræsentanter og teknisk serviceleder.  
Her aftales og koordineres en række praktiske 
foranstaltninger i byggeperioden. 
 

6. Afsluttet regnskab 2018 

 

 

Undervisningsdelen kommer ud af 2018 med et 
overskud på knap ½ mio. kr. Årsagen hertil er primært, 
at budgetterede udgifter til nyt personalekøkken og 
RULL-relaterede investeringer ikke blev effektueret i 
2018. 
 
SFO kommer ud af 2018 med et underskud på godt 
400.000 kr. Underskuddet er tæt på det budgetterede, 
da der var kalkuleret med et forbrug af det 
akkumulerede overskud til færdigrenovering af 
Pileengen og indkøb af inventar m.v. til ny SFO. 
 



 

 

7. Budget 2019 
 

Skolen har samlet set et relativt mindre budget i 2019 
som følge af diverse besparelser vedtaget i Byrådet.  
 
Bilag med oplistning af hovedårsagerne blev omdelt 
(vedlagt referatet). 
 
Der arbejdes i øjeblikket med budgetlægningen for 
2019. Dette er en udfordring, fordi indtægtsgrundlaget 
er relativt mindre. Der er en række forhold, som pt. er 
uafklarede, men der er fundet forskellige poster, der kan 
spares på. Det forventes således, at der kan lægges et 
budget, hvor driften løber rundt.  
 
Herudover budgetteres der med at bruge godt 2 mio. kr. 
af det akkumulerede overskud til engangsinvesteringer i 
følgeudgifter relateret til RULL-projektet (herunder 
renovering af toiletter, lofter, nyt inventar m.m.). 
 

8. Elevtal på årgangene 
 

Ledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at der fortsættes 
med det nuværende antal klasser næste skoleår.  
 
Skolebestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

9. Timefordelingsplan 2019/20 
 

Udkast til timefordelingsplan næste skoleår blev drøftet 
på sidste skolebestyrelsesmøde.  
 
Ledelsen indstiller, at den nuværende timefordelingsplan 
fortsætter.  
 
Skolebestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
 

10. Principper for aflysning af 
undervisning ved kortvarigt 
fravær 

Revideret udkast til principper på baggrund af 
drøftelserne på sidste skolebestyrelsesmøde var udsendt 
på forhånd.  
 
Skolebestyrelsen godkendte udkastet. 
 

11. Principper for 
klassedannelse 

De gældende principper var udsendt forud for mødet.  
 
Skolebestyrelsen finder ikke anledning til ændringer. 
Det noteres, at princippet er tilset. 
 

12. Valgfagsudbud 2019/20 Justeringen af folkeskoleloven indebærer en ændring ift. 
udbuddet af valgfag, idet elever på 7. og 8. årgang nu 
skal have et praktisk-musisk valgfag, som skal vælges 
for to år. Faget skal afsluttes med en praktisk/teoretisk 



 

 

prøve.   
Fagene er håndværk og design, madkundskab, musik og 
billedkunst. Det bliver disse fag, som eleverne på 7. 
årgang kan vælge imellem. 
 
På 8. og 9. årgang tilbydes et valgfagskatalog, der ligner 
det fra tidligere år – dog tilpasset hvad der er mulighed 
for at udbyde, når det kun er til to årgange.  
Det undersøges pt., om der kan indledes et samarbejde 
om valgfag med Lystrup Skole. 
 

13. TEMADRØFTELSE: 
Opfølgning på principper for 
lejrskoler 

Udsættes til næste møde 

14. Evt. Intet 
 

15. Forberedelse af punkter til 
næste møde den 8/4 

• Temadrøftelse: Anti-mobbestrategi (LUP-indsats) 
• Temadrøftelse: Opfølgning på principper for 

lejrskoler 
 


