
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Mandag den 13. december 2010 kl. 19.00 på lærerværelset 

 
 
 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Rikke L. Ehrenreich, Lone Nitschke, Murat Kilic, Joan O. Petersen, Kristine F. Nielsen, 
Morten Skott, Jaafar Pouraliabuzar, Ulla Buddig, Dorte Bach, Søren Marcussen, Klavs 
Heltoft, Ole Skov. Afbud fra Peter Jakobsgaard. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Meddelelser. 
Invitation fra VUC, der i januar vil holde møde med skolen om vores mulige deltagelse i et 
udviklingsarbejde vedr. ”professionsløftsskoler”. Ole, Dorte og evt. Rikke deltager. 
Børn & Unge reducerer mere end forventet i den centrale administration. Herudover 
sammenlægges områder inden for børnepasning, skoler og videnscentre, hvilket alt i alt 
betyder mindre besparelser lokalt på skolerne – fra ca. 3 % til nu 1 – 1½ %. Skolerne må 
selv afgøre, hvor besparelserne skal ligge. Rengøringen skal konkurrenceudsættes, men 
skolerne kan selv at byde på dette; økonomien bliver analyseret, da rengøringen er 
velfungerende her. Rengøringen skal spare ca. 10%, hvilket svarer til knap 1 stilling. Mindre 
ledelses- og ressourcetid, kr. 50.000, i SFOen medfører i praksis flere børn til hver 
pædagog. Der er forhåbning om, at indskrivningen bliver så god, at ingen pædagoger skal 
overflyttes. Den udvendige vedligeholdelse tilføres ikke ressourcer næste efterår, ligesom 
der spares på specialundervisningen. Der skal stadig spares 3-4 lærerstillinger på skolen. 
Sparekatalogets punkter vedr. SFO, skole, omlægningen af videnscentre samt reduktion af 
områdeledere mailes til SB (papirudgave kan tilsendes ved henvendelse til kontoret). SB 
finder, at rengøringen ikke kan tåle yderligere forringelse uden sundhedsmæssige følger. 
Forslag til høringssvar behandles på næste møde.  
 

5. Nyt fra elevrådet. 
Der er ikke elevrepræsentanter i SB i en periode. 
 

6. Drøftelse og godkendelse af værdiregelsæt og antimobbestrategi.  
Værdiregelsættet er udtrykt i den ny ordensbekendtgørelse. Det nuværende værdigrundlag 
udarbejdedes for to år siden; det nytilkomne i denne del er forventningsafsnittet. 
Værdigrundlaget er præsenteret på hjemmeside og i informationshæfte, kunne måske også 
formidles på anden vis til forældrene og kunne udmøntes i handling. Der laves klasseregler i 
starten af hvert skoleår. Positivt med antimobbestrategi, så børn som voksne ved, hvordan 
problemer tackles. Pædagogisk Råd arbejder med antimobbestrategien i januar. 
Debat om værdigrundlagets 2. bullet: skal ”danske” med eller udelades, samt 1. afsnits 
næstsidste linie: Skal ”altid” med eller udelades.  
Til næste møde fremlægger SB-medlemmer eventuelle tekstændringsforslag til 
værdiregelsættet. Trivselsdagen behandles samtidig. 
 

 
 



7. Orientering om SB’s muligheder i SkoleIntra.  
Klavs gennemgik mulighederne. Til en start lader SB ”Interne dokumenter” samt 
”Beskedsystem” være aktive. Mails tilgår fremover medlemmerne gennem beskedsystemet. 
 

8. Eventuelt. 
Trafiksikkerhed tages op på et senere møde. 
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