
REFERAT_____________________________________________

Emne: Referat af skolebestyrelsesmøde på Englystskolen 
Mødedato

18.03.19
Mødested/lokale

Personalerummet
Mødet påbegyndt kl.

17.00
Mødet afsluttet kl.

21.40
Deltagere

Casper Grue Jørgensen, Louise Overgaard Secher, Dorte Pannicke Christiansen, Trine Rafaelsen, 
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1. Godkendelse af dagsorden
Bilag blev udleveret på mødet. I princippet for vikar er henvist til en retningslinje, som ikke er 
tilgængelig på intra.

2. Kommentarer til udsendte meddelelser
Der er ikke udsendt meddelelser, da meddelelserne er en del af punkterne.

3. Nyt fra elevrådet
Der var spørgsmål til den lille fodboldbane, hvor døren ikke kan lukkes ordentligt og nettet er i 
stykker. Pedellerne bliver bedt om at kigge på det.
Der var spørgsmål til betaling i boden; Eleverne foreslår en ordning, som hedder My Monii. 
Ledelsen vil drøfte muligheden med boden.
Der var spørgsmål til udendørsfaciliteterne. 
Eleverne gør opmærksom på, at nicherne i H ikke er lydtætte. Det virker forstyrrende.
 

4. Nyt fra SFO
Der øves MGP, som foregår i april.

5. Nyt fra personalet
Intet nyt udover informationer, som vedrører de øvrige punkter på dagsordenen. Derfor tages disse 
informationer under punkterne.

6. Budget – Orientering og drøftelse
Udkast til budgettet blev gennemgået.
Kommentarer fra bestyrelsen:

 Der kigges kritisk på de digitale abonnementer for at skære ind. Bestyrelsen ønsker et 
overblik over de digitale abonnementer, som vi fortsætter med – dette fordelt på 
afdelinger. Disse kan offentliggøres på hjemmesiden, så forældrene kan benytte 
abonnementerne som supplement til undervisningen.



 Prisen for lejrskoler blev drøftet. Det er en høj pris, når vi har en streng økonomi. Det er 
forældrenes holdning i skolebestyrelsen, at lejrskolerne fortsætter – dette er en 
prioritering på baggrund af tidligere drøftelser.

 Mega-aftenen blev nævnt som en personalemæssig dyr post. Det er stadig 
skolebestyrelsens holdning, at Mega-aftenen skal fortsætte. Bestyrelsen ønsker at 
personalebemandingen skal drøftes inden næste års planlægning af Mega-aften.

 Der er forslag om, at budgettet til ture ud af huset, ændres til at være elevtalsbestemt og 
ikke pr. klasse, som mange af de øvrige tildelinger. Der er forskel på antallet af elever i 
klasserne og det vil være en mere fair fordeling.

 Kontorhold SFO blev nævnt som værende lidt højt, hvis man skulle finde midler i 
budgettet.

 Konsulentbistand er forhøjet – dette er erfaringsmæssigt nødvendigt. Behovet for 
samtaler med en psykolog er blevet større.

 Drøftelse af muligheden for at udeområderne skubbes til næste skoleår. Dette ønskede 
man ikke, fordi eleverne tålmodigt har ventet på dette i et par år.

Generelt må det konstateres, at budgettet er skåret langt ind. Vi kan vælge at budgettere 
med et underskud og kigge på nedenstående. Det er dog vigtigt, at vi ikke budgetterer 
med et underskud, som vi får svært ved at hente til næste år.

 Skal vi skrue op for elevudgifterne i centerafdelingen?
 Skal vi skrue op for udgifterne på inventar i skolen?
 Skal vi skrue op for udgifterne som er byggeri-relateret (AV udstyr)?
 Skal vi skrue op for børnerelaterede udgifter i SFO?
 Skal vi skrue op for EDB i skolen?
 Skal vi skrue op for inventar SFO?
 Skal vi skrue op for vedligeholdelse bygninger?

Vi beslutter at køre videre med det foreslåede budget og forsøge at holde det. Overskrides enkelte 
konti med et lille beløb, vil det være forventeligt. Det er vores prioritering i modsætning til at 
fordele pengene forlods.

7. Spisning

8. Orientering og drøftelse af Skoledagens organisering herunder timefordelingsplan
Vi skal have revideret vores princip for skoledagens organisering, da det ikke passer med 
virkeligheden. Der er et forslag til reform fra regeringen, som ændrer indholdet af fag på 
forskellige årgange
Udkast til timefordelingsplanen blev gennemgået. Ledelsen havde på baggrund af 
Skolebestyrelsens anbefaling til sidste bestyrelsesmøde valgt at fastholde valgfag.
Kommentarer fra Skolebestyrelsen:

 Valgfag blev holdt op imod understøttende undervisning eller to-voksen tid. Problemet 
med at tage valgfag væk er, at vi så tager faglige timer væk, som ikke kan konverteres 
til to-voksen tid udelukkende for lærere. Hvis det bliver to-voksen tid / understøttende 
undervisning skal vi fastholde fordelingen med 50-50% i forhold til lærer/pædagog 
bemandingen.



 Der er delte meninger om, hvorvidt skoledagen skal søges kortere for mellemtrin og 
udskoling. Personalet ønsker en kortere dag og to-voksen tid frem for valgfag. To-
voksen tid kan sagtens lade sig gøre, da vi har pædagoger i SFO, som mangler skoletid. 
Pædagogerne er billigere end lærere, og det vil så betyde, at vi til gengæld har lærere i 
overskud. Det vil fra lærerpersonalets side blive opfattet som en besparelse, da vi sidste 
år havde tildelt ekstra ressourcer. Dette kan ikke være baseline for i år, da vi ikke har 
ressourcerne til den ekstra ekstra tildeling på trods af politikernes ekstra tildeling, da 
disse er blevet brugt forlods sidste år.

 Lærerpersonale til at nedbringe vikardækningen er ikke i budgettet. Der er ikke 
ressourcer tilovers, som lærerne kan bruge på vikardækning. Vi skal finde en anden 
mulighed for at nedbringe vikarforbruget. Dog forventes der et mindre behov for vikar, 
idet færre er på uddannelse og udtaget til proces ift. byggeri.

Hvis lovindgrebet vedtages tilretter ledelsen princippet efter vores praksis til godkendelse i 
bestyrelsen.
                      
9. Princip for brug af vikarer. Udsættes.

10. Evt.
Orientering om besked fra Trafik og Miljø. Vi afventer stadig. Der er sendt en projekttegning til politiet i 
forhold til godkendelse af et fodgængerfelt, når skolen samtidig iværksætter en skolepatrulje.


