
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 25.8. kl. 17-21 

Medlemmer 

 

Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Samia Sofie Kappe, Næstformand (SK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

Der er endnu ikke valgt elever 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Karin Grüttner (KG), Jacob Kofoed (JK), Camilla Ritzau  

(CR), Camilla Bessel (CB), Katrine Rom (KR) 

Fraværende  Jens (JL), Trine (TD) 

 

Punkt Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1 Godkendelse af dagsorden Vi startede med en præsentationsrunde 

Dagsorden blev godkendt 

CK 

2 Bestyrelsens konstituering CK orienterede omkring den valgte konsti-

tuering:  

Samia Sofie Kappe, Formand (SK)  

Britta Eyrich Jessen, Næstformand (BE) 

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Charlotte Krogh, (CK) 

 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL) – udtræder 

af skolebestyrelsen. 

CK 
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3 Status på skolens økonomi 

Herunder elevtal 

KG fremlagde den økonomiske status for 

både almenafdelingen. 

Herunder aktuelt elevtal. 

Forbrugsprocenten skal ligge på 58 procent 

og det ligger den på. Rengøring fylder me-

get ift. COVI-19. Her regner skolen med at 

få penge tilbage fra forvaltningen. 

SFO har en høj forbrugsprocent, men den 

vil gradvist falde med effektuering af de til-

pasninger, der er gjort henover foråret. 

 

Skolen får 1,5 mio. fra kommunens ekstra-

ordinære tildeling i forbindelse med struk-

turændringer. Disse tildeles i det nye år, og 

dermed vil skolens underskud være dækket 

ind. 

 

Der stilles spørgsmål til, om de tilførte mid-

ler er tilstrækkelige til at sikre en bæredygtig 

økonomi i fremtiden.    

    

KG 

4 Status på personalet Afdelingslederne præsenterede deres afde-

ling og herunder introducerede de nye 

medarbejdere. 

Overordnet er der stoppet 8 personaler i 

almenskolen, hvoraf 7 stillinger er genbesat. 

  

I specialafdelingen er der blevet sagt farvel 

til 5. Stillingerne er blevet genbesat. Derud-

over er der blevet oprettet en gruppe mere 

og dermed ansat 3 personaler til denne 

gruppe.  

 

Nicklas er koordinator for SFK. Nicklas er 

ansat i specialafdelingen og i fritidsdelen 

SFK er bemandet med 7 personaler til alm 

og specialafdelingen. 

 

Katrine Nordvis Rom er blevet headhuntet til 

at skulle starte en ny specialskole. Stillingen 

er slået op. Skolen får flere henvendelser 

om afdelingslederstillingen. 

 

KG 

5 Høringssvar på budget CK har udsendt høringsmaterialet.  

 

Bestyrelsen har to fokusområder efter at 

CK 



 

 

have set på materialet.   

 

1. Der bliver stillet spørgsmål til om 

fordelingsmodellen er retfærdig og 

om det samlede budget til skoleom-

rådet er højt nok. 

 

2. Det er et problem at det specialise-

rede område er underfinansieret og 

at fordelingsmodellen gør område 

sårbart.  

 

CK laver et udkast til et høringssvar og 

rundsender. 

 

5 Trafiksituationen i forhold til 

byggeri 

Drøftelse af vagtordning ved indkørslen. 

Endvidere en kort drøftelse af gravearbejde 

på banerne. 

 

En person fra kommunen står vagt om mor-

gen fra 7.30 til 8.15. 

 

Efter mødet er skolen orienteret om, at det 

fremgår af de reviderede retningslinjer af 

10. august 2020 for trafikafvikling ved byg-

gepladsen, at transporter med tunge/store 

køretøjer og maskiner skal søges undgået 

mellem 14.30 og 15.30.  

Hvis der er transporter til og fra byggeplad-

sen i dette tidsrum skal entreprenøren have 

en vagt ved indgangen til byggepladsen. 

Det betyder, at der ikke vil være en fast 

vagt, der står ved indgangen til byggeplad-

sen, når der ikke er transporter med lastbiler 

og entreprenørmaskiner ind eller ud fra 

byggepladsen i dette tidsrum, men kun al-

mindelige biler og varevogne. Dette er af-

stemt politisk. 

 

Der skal graves op på banerne for at vand 

kan ledes til og fra plejehjemmet. Gravear-

bejdet vil ca. tage 2 uger. Skolen har bedt 

om, at dette arbejde tidligst igangsættes i 

uge 39. 

KG 

6 Siddemøbel i skolegården Drøftelse af placeringen af siddemøbel 

langs væggen i sydsiden af skolegården. 

KG/JK 



 

 

 

Der er ingen udfordringer omkring placerin-

gen af siddemøblet, men hegnet som er sat 

på sydmuren generer naboerne.  

Udefra ser det ikke pænt ud og spilles der 

bold op ad hegnet larmer det.  

 

Skolen har bedt om et midlertidigt hegn i 

forbindelse med byggeriet, for at sikre at 

eleverne ikke kan komme over sydmuren 

efter bolde eller andet.  

 

7 Repræsentanter til ansættel-

sesudvalg 

Skolen skal ansætte afdelingsleder for spe-

cialafdelingen. Der er samtaler d. 21.9. og 

d. 24.9. 

Bestyrelsen skal udpege 1-2 repræsentan-

ter til udvalget. 

Skolebestyrelsen udpegede Morten Storch 

og Britta E. Jessen. 

 

KG 

7 

 

 

Meddelelser fra:   

Formanden    

Skoleledelsen   

Medarbejderne    

Andre   

8 Eventuel 

 

Der blev spurgt til sanering i et lokale i Bir-

kely. Der bliver taget prøver og det pågæl-

dende lokale er under behandling. Resten 

af lokalerne i lyet bliver undersøgt. 

 

Alex ønsker fortsat et fokus på akustikken. 

Ifølge rapporterne er der flere steder, som 

ikke lever op til kravene for en nybygget 

skole.  

Alex har taget kontakt til et firma, der arbej-

der med akustik på skoler.  

Firmaet inviteres til et møde, hvor firmaet 

kan pege på arbejdsmiljølov, priser mm.  

 

Der bliver spurgt ind til skolens kompeten-

cedækning. Skolen er godt med på de bog-

lige fag, men mangler personale med linje-

fag eller tilsvarende kompetencer i de krea-

 



 

 

tive fag som musik og håndværk og design.  

 

Hvordan forholder vi os til skituren arrange-

ret af forældrene. Vi tager emnet op igen på 

det kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 


