
Dagsorden og referat 
Dagsorden for Skolebestyrelsesmøde på Filstedvejens Skole.  

Dato: 08.05.2019 

Tid: kl. 17:00 –  19.30 

Mødested Dagsorden Talerække Referent Forplejning Tidtager Fraværende 

Lokale B    Let aftensmad    

 

Afbud: Jens Ettrup, Josefine Knudsen 

 

Ordstyrer: Formanden 

 

Forkortelse af deltagende medarbejdere: 

PR: Peter Rasmussen, CP: Caroline Pedersen, BJ: Birte Johnsen, MV: Maria Vesterholm HA: Helle Andersen (stedfortræder for Josefine 

Knudsen) 

Fra elevrådet: Forældrerepræsentanter: Pernille Sønderby Nielsen, Søren Toft Joensen, Mark Chapman, Sidse Kristensen. 

Gæster: Ingen 

 

Tid Emne og ansvar Hvad 
skal vi 
udrette? 
(O/D/B) 

Proces Referat/noter/beslutning 

 Elevrådet   Springes over, da der ingen repræsentanter fra elevrådet var tilstede. 

 Frivillige nationale test: 
Skal vi fortsætte disse 
 

  Der var enighed om, at de frivillige nationale tests afskaffes, hvilket skrives ud til forældrene. 

 Budget til godkendelse v. 
PR 
 

  Peter fremlægger budgettet og orienterer, at bestyrelsen skal høres og har tilsyn i forhold til budgettet. 
 
Fokus til næste år er at bringe vikarudgiften ned. 



Masterplan er til for at lave en plan for fremadrettede investeringer. 
Timebevillingen bliver berigtiget til september. 
Der spørges til om der findes puljer til fx. legepladser, hvortil svaret er nej.  
 
Mht. vikarer, er det tidligere forsøgt med, at alle fik en pulje med vikartimer, så man i teamet kunne dække ind for 
hinanden. Det kræver en større drøftelse, hvordan problematikken skal gribes an. 
Der er positiv stemning omkring, at det er okay, at timerne omlægges for de ældste elever (ikke aflyses).  
 
En ambition er at nedbringe vikarkontoen, der arbejdes på at finde en løsning i starten af næste skoleår. 
 
Skolen har fokus på tidlig indsats og har derfor prioriteret, at der er fortsat en pædagog pr. Klasse i 0., 1. og 2. Klasse.  
Næste år er DUS-åbningstiden udvidet, hvilket er politisk besluttet. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet 

 Timefordelingsplan til 
godkendelse v. PR 
 

  Der er kommet nye rettelser, som skal være effektueret i 2022. Det får vi tilrettet over de næste to skoleår.  
 
Bestyrelsen godkender budgettet.  
 

 Elementer til planlægning 
af kommende skoleår: 
Lokaler, 
Alrumssammensætning, 
Support-pakke. Oplæg v. 
PR 

  Det der arbejdes med pt. er at give mere plads til eleverne i Alrum 1, hvorfor det er valgt, at 3. Klasserne kommer op 
og er en del af Alrum af 3. 
 
Der arbejdes med ude-og indemiljø gennem masterplansudvalget. 
 
Der har været forældrehenvendelser, ang. områder på legepladsen som er farlige. Der vendes tilbage til de som har 
sendt henvendelser, for at være undersøgende omkring hvor de evt. farlige områder er. Vi har et årligt kommunalt 
tilsyn med legepladsen, men vil være yderligere obs. på, hvor der kan være farlige steder. 
 
Der kommer forslag op om, at der kan samles penge ind via. Amerikansk lotteri til skolefesten, som kan bidrage til 
fornyelse af legepladsen. Man kunne f.eks. forestille sig et år med fokus på os selv, hvor der er fokus på at samle 
penge ind? 
 
Support-pakke fra PPR og fokus på tidlig indsats og god skolestart. Vi ønsker at få vores ressourcepersoner tættere 
på praksis, således at teams og klasser nemmere kan blive stillaseret, når de står med udfordringer. 
 
At få løftet vores uddannelsesparatheds-niveau har stor bevågenhed, og der skal ses på værktøjer, som kan være 
med til at understøtte. 
 
Projekt RO fortsætter næste skoleår. 
 
Vi vil gerne musik og kreativitet, og det er besluttet, at skolen gerne igen vil vise Musicals med efterfølgende skolefest. 



 

 Planlægning af ansættelser 
v. PR 
 

  PR orienterer om processen ang. Ansættelse af viceskoleleder og afdelingsleder af Alrum 4. Flemming som er leder af 
Alrum 4 er udlånt af VUC og skal søge stillingen på lige fod med andre. 
 
Ved ansættelserne vil der laves en profil på ansøgerne, for at finde de rette til stillingerne. 
 
Forældrerepræsentanter ranker på Emply, elever høres, profiler laves, medarbejderrepræsentanter og ledelse 
udvælger kandidater. Herefter afholdes der 1. og 2. Samtale, begge med ansættelse fra 1/8-19. 
 

 Orienteringer: 
- Bestyrelsesformanden: 
- Skoleledelsen: Status 
verserende sag. 
- Medarbejdere: 

   

 Forældrehenvendelse fra 
hhv. 0. og 1. Klasse vedr. 
Køb af køleskabe til 
klassen. 

   

     

 Eventuelt    

 Næste møde:  
20-06-19 

B   

 Lukket møde O   

     

 

 


