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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 29-4-19 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: Sune Mølgaard 
 

Deltagere:  Bettina Thomsen, Hanne Falther, Lone Just Svendsen, 
Sara Østergaard, Sune Mølgaard, Martin Mose, Thomas Høj, 
Flemming Amby, Rigmor Sandborg, Lone Jänichen  
 
Fraværende: Anne-Mette Mølgaard, Hans-Henrik Grand  

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estimere
t tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

1 min Dagsordenen blev godkendt. Lone 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

1 min Referatet fra 26. marts blev godkendt, med 
en enkelt rettelse  

Lone 

og Orientering om budget og 
div. meddelelser 
 

30 min Martin og Rigmor er godt i gang med 
planlægningen af det kommende skoleår.  
Der er truffet enkelte beslutninger, som har 
betydning for skoleåret.  
 
Vi har opstået en lærerstilling til 
udskolingen med fokus på linjefag i 
håndværk og design.  
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 21. 
maj 2019 fra ca. kl. 15 og frem.  
Sune og Hanne fra bestyrelsen Martin og 
Rigmor fra ledelse, og Flemming, Thomas 
og en lærer fra Udskolingen deltager i 
samtalerne. Lone Just er klar, hvis der 
kommer afbud.   
 
Budgettet: 
Regnskabet fra 2018 viser, at vi kom ud af 
året med et overskud på 800.000 kr.  
 
Overskuddet skyldes bl.a., at vi havde 
udsat nogle indkøb frem til januar 2019.  
 
Den besluttede tildelingsmodel får større og 
større betydning i årene frem.  
 
Vi har et gennemsnitsforbrug på ca. 2. 
millioner pr. måned.  
 
80% af budgettet går til lønninger, resten er 
bl.a. fordelt på materialer og aktiviteter, IT, 
inventar, materiel, bygninger.  
 
 
 
 
 

Rigmor 
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Budgettet er bygget op om:  
- Elevtakst ud fra indskrevne elever 
- SFO- takst ud fra tilmeldte børn 
- SFO-klubtakst ud fra tilmeldte børn 
- Specialelevtakst ud fra børn på 

specialskoler 
 
Vi har flere specialbørn på andre skoler end 
beregnet ud fra Corp-beregningerne. Det 
koster skolen omkring 2 millioner kr. årligt.  
 
Vi afventer, om tildelingen på teknisk 
serviceområdet bliver påvirket, når 
ældreboligerne bliver solgt til 
boligselskabet.  
 
Vi har overført 800.000 kr. til budget 2020.  
 
Rigmor fortalte, om planerne for området 
hvor de tidligere lærerboliger har ligget.  
 
Lokalplanerne viser, at det ene 
fodgængerfelt skal fjernes, og det andet 
skal markeres, så det bliver tydeligere.  
 

4. Princip omkring kost 40 min Hanne, Flemming og Martin havde 
udarbejdet et udkast til en kommende 
kostpolitik for skolen. 
 
Vi havde en debat om udkastet, og blev 
enig om at tilføje, at der skal en særlig 
opmærksomhed på madpakkespisning ved 
afdelingsskift.  
 
Tilføje et ønske om dialog mellem forældre 
og personale som sikrer, at barnet får spist 
sin mad i løbet af dagen.  
 
Martin tilføjer punkterne, og får feedback til 
princippet fra lærerne inden næste møde.  
 

Hanne, 
Flemming, 
Martin 

5. IT-vejledning 
 

40 min Udsat til næste møde i maj måned. Anne Mette 

6.  
 
 

   

7.  
 
 

   

8.  
 
 

   

9.  
 
 

   

10.  
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11.  
 
 

   

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


