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Godkendelse af referat  
Godkendelse af dagsorden.  
 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning 

Rie/Lærke 

95 Høringssvar vedr. tildelingsmodel.  D/B 

 Skanderborg kommune far lagt et forslag til en ny tildelingsmodel ud til 
høring, hvor svarfristen er 31. december 2019.  

 Bilag findes som punkt 164 på byrådets dagsorden fra 2. oktober: 
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-
referater/udvalg/dagsorden.aspx?agendaid=5b4d41d9-9f23-40f3-9901-
df1721db77aa 

 
Der er politisk fokus på nødvendigheden af strukturforandringer for at udnytte den 
kapacitet der er, bedst muligt i stedet for nybyggeri. 
 
Input til høringsvar: Vi skal fortsat komme med positive og mulighedsorienterede 
forslag i stedet for klagesang – det er blevet positivt bemærket på dialogmødet. Input 
til høringssvar: bus, fleksible skoledistrikter, reference til vores konkrete forslag om 
vuggestue og naturbørnehave, hvor lille en tildeling kan en skole få - tydeliggørelse 
af om modellen lukker små skoler?, specialskoletilbud trækkes fra skolens budget – 
er der en grænse, vil skolerne blive tilbøjelig til at holde på børnene?, profilskoler,  
 
Lille gruppe laver høringssvar (Lars, Jakob, Rie), medtænke MEDudvalget så 
høringssvaret bliver fælles. Tage udgangspunkt i det brev vi allerede har sendt og 
omforme til høringssvar. MEDudvalget kommer med input – Lars og Else går videre 
med det.  
 
Formidling: Der skal skrives i nyhedsbrevet – vigtigt med note fra bestyrelsen: 
 
Nyt fra bestyrelsen 
Måske har I hørt, at der et sendt et forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet i 
høring. Tildelingsmodellen danner grundlag for de økonomiske ressourcer, vi som 
skole stilles til rådighed. I bestyrelsen arbejder vi lige nu på et konstruktivt 
høringssvar, hvilket er vores mulighed for at påvirke de beslutninger der bliver truffet. 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at spørge os.  
 

Lars 

96 Det kommende års arbejde i bestyrelsen. D/B 

 Med afsæt i brainstorm ved bestyrelsesmødet i august ønskes en 
grundlæggende drøftelse af arbejdet i bestyrelsen. Hvad skal vi? Hvad kan 
vi? Og hvad kunne vi have lyst til?  

 Hvordan understøtter bestyrelsen vore 3 værdier? 
 
Lars illustrerer skal-opgaver: tilsyn, økonomi, principper og kan-opgaver. Vigtig med 
opmærksomhed på hvad er skolens/børneusets/ledelsens opgave og hvad der er 
bestyrelsens opgave indenfor et enkelt emne.  

Rie/Lærke 

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden.aspx?agendaid=5b4d41d9-9f23-40f3-9901-df1721db77aa
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden.aspx?agendaid=5b4d41d9-9f23-40f3-9901-df1721db77aa
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden.aspx?agendaid=5b4d41d9-9f23-40f3-9901-df1721db77aa
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 Der er energi på følgende punkter: svage/stærke læsere, 6 klasse, profil. 
Formandskabet lægger det ind i årsplanen.   
 
Formidling: Forslag om at bestyrelsen er mere synlig i nyhedsbrevet – ”nyt fra 
bestyrelsen” – hvad arbejder vi med. Vi slutter hvert bestyrelsesmøde af med at 
formulere kort til nyhedsbrevet. 
 

97 Kontrakt 2020.  D 

 Inden længe skal Lars udforme kontraktmål for 2020. Hvilke ønsker har 
bestyrelsen til kommende kontrakt? Og hvad skal videreføres?  

 Den nuværende kan findes på vores gamle hjemmeside eller på den nye som 
kan findes her: www.bjedstrupskole.aula.dk 

 
Lars gennemgår kontrakt 2019: Læringsmiljø og udfordrende børn – pædagogisk 
læreplan, sparring i professionelt miljø, systematisk vidensdeling, aldersblandede 
fællesskaber, Trivsel og antimobbestrategi, profilering og digital udvikling. 
 
Kontrakt 2020: Lars tænker at fortsætte ovenstående punkter, nyt: Dialogbaseret 
workshop ift samarbejdet mellem skole/børnehus/hjem.  
 
Bestyrelsens input: digital dannelse 
 
Formidling. 
 

Lars 

98 Budget 2020.  D 

 Vi har endnu ikke modtaget budget 2020, og vi kender ikke den endelige 

tildelingsmodels betydning for kommende års budget. Bestyrelsen har trods 

dette mulighed for at indgive ønsker til hvilke prioriteringer, der ønskes i 

budget 2020 

 

Ledelsen er tilbageholdende med udgifter. 

Ønske om udnyttelse af gangene til mere indendørs bevægelse – midler findes 

indenfor driftsbudget. 

Nødvendigt vi selv investerer midler hvis vi skal lave naturbørnehave og vuggestue – 

brug for at lægge penge til side. 

Bestyrelsen finder det er fornuftigt at være tilbageholdende næste år. 

 

Formidling. 

Lars 

99 Forældreovertagelsesdag 16. januar.  D/B 

 Der er pædagogisk dag/Forældreovertagelsesdagen d. 16 januar. 

 Drøftelse af kommunikation til forældreråd og ansvarsfordeling. 
 
Else/Lars samler ind hvilke børn der tilmelder sig  
Bestyrelsen (Maibritt) samler ind hvilke forældre, der står for dagen – deadline før jul 
Lars laver bud på tjekliste/info om hvad der er af praktiske ting og sender Maibrit 
 

Else/Lars 

http://www.bjedstrupskole.aula.dk/
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 Formidling: Maibritt skriver ud til alle 

100 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

a. Samarbejde med Dover sogn omkring børnekor på skolen Start 

november. Tilbud til alle børn i skoletiden. Efter jul frivilligt kor.  

b.  Stående invitation fra Ejer Bavnehøj til at kontakte deres bestyrelse – vi 

ligner hinanden meget. Forslag ift at vi drøfter høringsvar med dem. 

c.  Nu muligt med tilskud til pasning af eget barn. Måske får det betydning for         

     os/dagplejen, da der er mange på ventelist. 

 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

a. Elev-fravær – Lars skal lovpligtigt underrette ulovligt fravær 

b. Pedelsituation – Thorkild sidste dag fredag denne uge. Afventer med 

ansættelse og afgøre behovet efter 2 mdr. Opgaver er fordelt og Lars er 

obs på frivillige kræfter i lokalsamfundet ift pasning af grønne arealer 

c. Nye børn: ny pige i 4 kl.  

d. Aula: Hjemmeside og kommunikation til hjem fungerer. Udfordringer i 

bagvedliggende funktioner. 

e. Forældremøde 4/12: Fælles forældremøde i bh og klasser og foredrag om 

digital dannelse. Forslag fra bestyrelsen: at vi bruger 5 min på 

forældremøderne til orientering om vores arbejde. 

f. Budget 2020 – 2024: Besparelser. Strukturforandring så eksisterende m2 

kan bruges anderledes. Prisstigning i forældrebetaling til klubtilbud 4-6 kl. 

Svømning kun i 1 skoleår. 

 Nyt fra andre 

a. Fælles forældrerådsmøde – aflyst pga lille tilslutning – afprøves at lægge 

det i maj måned lige efter rullet. 

  
Formidling 

Alle 

101 
 

Evt. 
- Elevråd: eleverne efterspørger det. Der er planer om at genopstarte det.  
 
 

 

 


