
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 d. 2. maj kl. 17.00-19.00 på skolen 

 
 
 

Min Dagsorden  
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  

 Godkendelse af dagsorden  Dagordenen blev godkendt 

 Meddelelser  MM 
HK 

Herunder læreransættelser tirsdag den 16. maj:  
- vi har opslået 2 lærerstillinger, en til udskolingen, og en til 

indskolingen. 
- Der er ansættelser d. 16. maj fra kl. 15. Hans-Henrik og 

Sara kom i ansættelsesudvalget. Skolen udvælger de 
ansøger, som skal til samtale. Bestyrelsesmedlemmerne 
læser ansøgninger igennem inden samtalerunden.  

 
Formandens overvejelser: 
- Henriette ønsker ikke at fortsætte som formand efter 

sommerferien. Overvej hvem der i bestyrelsen ønsker at 
overtage hvervet.  

 
Tre i en måling: 
- Viborg kommune har udarbejdet tre i en målinger på 

kommunes arbejdspladser. En psykisk- en fysisk- og en 
ledelsesmæssig måling. Målingen viser, at mange emner 
er i god trivsel, men vi har enkelte emner som vi skal 
være obs. på.  

 Grundig orientering omkring 
samarbejdet med de lokale 
foreninger 

MM Skole og foreninger i Frederiks har samarbejdet gennem 
de sidste 2 år.  
Interessen for samarbejdet er på direktørniveau. 
Hvor ligger niveauet for hvor meget tid/penge vi skal ligge i 
samarbejdet? 
Martin gennemgik forløbet bag samarbejdet, hvor der har 
været nogle sten på vejen, som skulle flyttes undervejs.  
Der er opslået en ledig stilling, og der søges efter en 
person, som skal binde skole og foreninger tættere 
sammen.  
Stillingen er som udgangspunkt berammet til et år.  

 Budget 

 
RS Rigmor gennemgik skolen budget for 2017.  

Vi har en samlet pose penge, til at drive skole for. Vi har 
stor indflydelse på, hvordan vi internt bruger pengene.  
Vi får en grundtildeling til bygningsmassen.  
Rigmor gennemgik, hvordan tildelinger er sammensat. 
Skolens budgetramme er samlet på ca 23. mill. kr.  
Vi fik en gennemgang af de forskellige poster på budgettet.  

  Lektionsplanen godkendes 

 
MM Martin gennemgik lektionsplanen for fagene i skolen.  

Året tilrettelægges ud fra de vejledende timetal, undtaget 
enkelte fag på 5., 6. & 7. årgang, som flyttes rundt med, 
men børnene modtager samlet set alle undervisningstimer i 
følge lovgivningen.  
Bestyrelsen godkendte forslaget.  



 

 

 Evt. 

 
Alle - Thomas fortalte kort om Hollandsturen. Der var 18 børn 

fra skolen som deltog i turen. Alle børn og voksne havde 
en god tur, nogle af børnene var dog udfordret af at skulle 
bo privat.  

    

 

 


