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Referat fra mødet 
 
 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Referatet er godkendt. 
Der er ikke møde i rugbrødsudvalget efter mødet. 
Lise foreslår vi tager en fælles drøftelse om punkt 2 og 3 inden vi deler os og arbejder gruppevis. 
 
2. Besparelse  
 Bemærkninger til høringsmaterialet med forslag til besparelser 

Materialet bliver sendt til skolerne i morgen d. 11/12, hvorefter I vil få det 
 
Lise fremlagde kort om sparekataloget. I forslaget bliver skolen ikke ramt så voldsomt. Det vil bl .a. ikke be-
virke at der skal skæres i undervisningen eller at undervisningstimetallet for en lærer skal hæves. 
 
Pkt. 1 drejer sig om tidlig start i SFO. Det blev kort debatteret hvor børnene skulle være hvis de skal starte 
tidligere. Dette er tænkt ind i sparekataloget.  
Bestyrelsen snakkede om at fokus eventuelt burde rette sig mod de yngste og dermed kunne det være 
gavnligt hvis 4 kl. rykkede i klub. 
Konklusion: 
Umiddelbart lyder det ok at børnehavebørnene starter tidligere i SFO.  Det prioriteres at ressourcerne bli-
ver ved børnene. Forslaget accepteres. 
Pkt. 3 drejer sig om 2 sprogslærere. Lise påpeger at deres arbejdsbeskr er breddere end den er beskrevet i 
forslaget. Bl. a medvirker de i den store inklusionsopgave vi har. Ligeledes er det uvist hvordan processen 
omkring afviklingen af stillingerne kommer til at foregå. 
Bestyrelsen bakker op om at dette forslag ikke er ok. Lise vil beskrive det problematikker der vil blive hvis 
de ikke er der. 
Pkt. 5 – højere normering i de ældste spec. klasser. Bestyrelsen siger nej til forslaget. 
Pkt. 6 – fint forslag – samarbejde med Harbin mm. 
Pkt. 8 – Reducering af IT support – For Vorrevangskolen vil det være en dårlig ide’ . bl .a vil det være van-
skeligt ved afvikling af prøver mm. Skolerne er i forvejen presset på tid. Vi har stor fleksibilitet ved at vi har 
vores egne IT vejl.  Bestyrelsen stemmer nej. 
Pkt. 9 – fællesskab med FU området. Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget. Hvis MED udvalget har en 
anden holdning så laves der en ”todeling” af svaret 
Pkt. 10 – Vi ved ikke hvad punktet drejer sig om. 
 
 
 
3. Kvalitetsrapport      
 Kort gennemgang og fælles drøftelse 
 
Lise gennemgik kvalitetsrapporten kort. Fraværet blev diskuteret. Det bør berøres i bestyrelsens kommen-
tarere. 
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 Gruppearbejde: 

1) Bemærkninger til sparekataloget 
 

2) Skolebestyrelsens bemærkninger til kvalitetsrapporten 
 
Gruppen vedr. sparekatalog sender deres udkast til de øvrige. 
 
Trine fremlagde kort hvad gruppen havde snakket om. Birgitte skriver det rent og sender det videre til Lise 
senest torsdag. 
 
4. En stærk lokal folkeskole     v/Trine 

- Hvad har vi gjort, og hvad har vi gang i    
- Nyt fra Arbejdsgrupperne 

 
Trine samlede op på punktet. Mange af tingene er samlet i bestyrelsens skriv til kvalitetsrapporten. 
Punktet er på næste gang også. 

 
5. Meddelelser og eventuelt 

- orientering om medarbejder APV 
 
Lise orienterede kort om APV. Bestyrelsen vil fremadrettet have fokus på den. 
 
 
 
Punkt på næst gang:  
 

- budget og regnskab 
 
Næste møde er planlagt til 27/1 kl. 17 - 20 
 
 
Ref. Marc Nøddesbo 
  
 


