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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, Mia Munch Frandsen, Susan Pedersen, Torben 

Struck, Thomas Ørting Jørgensen, Søren Malchow, Carsten Uggerholt 

Eriksen, Anna Frejbæk, Morten Thornedal, Kim Vestergaard, Lisbeth 

Christiansen, Karin Anker, Karen Dalsgaard Mikkelsen, Morten Pedersen, 

8e, Pernille Nissen 7f, Marianne Havemose 

 

Fraværende: 
Jørn Wind, Susan Pedersen, Kim Vestergaard, Morten Thornedal, Morten 

Pedersen, Pernille Nissen. 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: 
Karen Dalsgaard 

Mikkelsen 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Tid: 2 minutter 

 

 

Referatet er godkendt. 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt. 

 

3. 

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

KGA tager kontakt til eleverne, for at sikre deres 

fremmøde. 

 

4. 

Skolens økonomi 

 

Mål: Viden om skolens aktuelle økonomi 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Der afholdes månedlige møder med 

økonomiafdelingen. 

Regnskabet for 2018 udviser et underskud på 

3.8 mio. 

Genopretningsplanen følges stadig som planlagt. 

Derudover er der fremadrettet reduceret i 

lønudgifterne pga. det faldende elevtal samt 

yderligere besparelser. Dette er sket gennem 

afskedigelser og ved at undlade at genbesætte 

ledige stillinger. 

Vi har stadig på distriktsbasis de kompetencer, 

som skolen har brug for. 

 

5. 

Høring vedr. skoleudsættelse (bilag) 

 

Mål: Høringssvar vedr. skoleudsættelser 

 

 

KGA gennemgik det udsendte materiale. 

Pt. er det distriktsskolelederne, der giver 

tilladelse til at skoleudsætte børnehavebørn. 

Ifølge forslaget vil det fremover være en 
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Tid: 15 minutter forvaltningsafgørelse. 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. KGA 

udarbejder udkast til høringssvar og rundsender 

til godkendelse. Høringsfrist 21.02.19 

 

5. 

Præsentation af OV – bl.a. Science 

byggeri 

 

Mål: Viden om Overbygningsskolen og det 

nye byggeri i science området 

 

Tid: 20 minutter 

 

 

 

 

 

MHA viste foreløbige tegninger af det nye 

byggeri. 

Gennemgik indholdet af det nye science område. 

Der er lagt vægt på fleksibel indretning og 

mulighed for variation i undervisningen, dette 

både inde og ude.  

Forventes at det kan ibrugtages til september 

2019. 

Overbygningsskolen arbejder -0 i lighed med 

resten af distriktsskolen - med at udvikle 

professionelle læringsfælleskaber. 

Der arbejdes med at styrke samarbejdet mellem 

de forskellige faggrupper – styrke elevernes 

læring og trivsel. 

Der igangsættes desuden et arbejde med, hvad 

linjerne bibringer elevernes læring og trivsel. 

Næste skoleår oprettes ikke en ny puls-klasse, 

men de (få) elever, der har særlige behov, vil få 

den fornødne støtte de har brug for. 

Der ønskes en information omkring et billede af 

de forventede karakterer for den afgående 9. 

klasse. 

 

7. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

Tid: 10 minutter 

 

Skolebestyrelsens årshjul - opdatering 

 

- Overblik over de forløb, der sættes i gang 

(matematikindsats og andet) 

- 2. sprogs børn og børn med udfordringer 

(fortælle om elevgruppen/inklusion) 

 

8. 

”Julefrokost” for bestyrelsen 

 

 

 

Kommende møde(r): 

 

2502 DIG – flyttet fra 2702 

2503 MGT – flyttet fra 2703 

2904 GR 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


