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 Skolebestyrelsesmøde d. 23. april 2019 Kl. 17.15-19.15 (-20.15) 

 

OBS vi har lavet nedenstående dagsorden med en meget snæver tidsplan, som vi vil forsøge at 

overholde. Men den efterlader ikke meget tid til gode, konstruktive dialoger. Vi opfordrer derfor til, at 

bilag er læst igennem før mødet og samtidig varsler vi, at mødet kan være forlænget med op til en time.  

 

Michael Wamberg sørger for lidt sødt til ganen. 

 

 

 Deltagere:  

 Referent:  

 

 

17.15 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

  

17.20 Pkt. 3 Meddelelser 

- Lærerudveksling til Findland og England 

 

  

17.25 Pkt. 4 Budget 

Sagsindhold: TP og LT præsenterer forslag til årets budget. Punktet er omfangsrigt pga. af 

mange budgettal som pt. fortsat er usikre. Budget 2019 medsendes som bilag. 

 

Kommentar til 2019s samlede resultat: Som det ses af budget 2019, er der pt. budgetteret med et 

underskud på 1,7 mio. kr. Underskuddet redegør vi for i præsentationen af budgettet. Samtidig 

med budget 2019 har vi lavet en genopretningsplan. Denne er allerede godkendt i forvaltningen. 

Med den foreliggende genopretningsplan og uden yderligere besparelser på skoleområdet vil vi 

gå ind i 2020 og 2021 med underskud, men ud af 2021 med et pænt overskud. Der vil være et 

råderum for evt. yderligere besparelser på op til en halv mio. i 2020 uden, at vi går i underskud i 

2021 (naturligvis afhængigt af hvordan et endelige resultat for 2019 ser ud). 

  

17.55 Pkt. 5 Valgfagsrække 19/20 

 

Sagsindhold: Michael Lindstrøm præsenterer udkast til kommende skoleårs valgfagsrække for 

8. og 9. årgang (sportsklasser undtaget).  

  

18.10 Pkt. 6 Ringetider 19/20 

 

Sagsindhold: Michael Lindstrøm præsenterer udkast til kommende skoleårs ringetider, herunder 

i særlig grad ny opdeling af fordybelsesdagene. 

  

18.25 Pkt. 7 Princip for skole-hjem-samarbejdet  

Sagsindhold: Et udvalg under skolebestyrelsen har udarbejdet nyt forslag til princip for skole-

hjem-samarbejdet vedr. samtaler og forældremøder på Hjalleseskolen. Michael Lindstrøm 

præsenterer forslaget. Forslaget er medsendt som bilag. 
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 18.40 Pkt. 8 Princip om erhvervspraktik 

Sagsindhold: På skolebestyrelsesmødet i marts måned gennemgik vi byrådets beslutning om 

indførelse af moderne obligatorisk erhvervspraktik i kommunens skoler. Drøftelsen fra 

skolebestyrelsesmødet i marts måned er nu omsat til et udkast til princip. Michael Lindstrøm 

gennemgår princippet. Princippet er vedhæftet som bilag.   

  

18.55 Pkt.9 Evaluering af skolerejser.  

Sagsindhold: Vi har nu gennemført skolerejser for første gang på Hjalleseskolen. 

Forældre, elever og medarbejdere har evalueret rejserne. Det kalder på et par 

ændringsforslag til det oprindelige princip. Michael Lindstrøm gennemgår evalueringerne 

og forslag til ændringer i princippet.  

  

19.10 Pkt. 10 Eventuelt 

  

 


