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Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 26. november 2019
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Helle Mikkelsen, Jane Skovby, Jane Mikkelsen,  
Suna Søndergaard, Lene Jensen, Lisbeth Svenningsen, Lene 
Flintholm, Rasmus Ravn,  Line Rask Abildgaard, Søren Brogaard 
Jørgensen

Elevråd: Karoline Amalie & Amalie (5. kl.)

Afbud: Brian H. Jeppesen

Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min. Parkerings- / indkørselsfor-
hold

Punktet er et forslag fra forældre ved folkeskolernes dag.
Farlig parkeringsplads, mangler stier ved skydedørene.
Tydelig ensretning af kørsel på parkeringspladsen ved skydedørene.

Referat: 
Bestyrelsen har et ønske om at der bliver én indkørsel og én udkørsel ved 
skydedørene (én vej rundt). Elevrådet har ønske om bedre belysning ved 
stien fra Præstbrovej og om til mellemtrinnets indgang.
Referatet fra bestyrelsesmødet fremsendes til Kommunale Ejendomme, 
men invitation om at komme ud og besigtige kørsels- og lysforholdene.

20 min. Bevægelse / variation i under-
visningen

Vi har i sidste skoleår udarbejdet et forslag til princip for understøttende 
undervisning. Da tiden til understøttende undervisning siden er reduceret, 
kunne det evt. være en ide at omforme princippet til bevægelse / variation i 
undervisningen. Se bilag.

Referat:
Bestyrelsen ønsker at fastholde princippet – der er ikke kun understøttende 
undervisning 3 gange om ugen, men implicit i alle lektioner.
Elevrådet ønsker mere bevægelse i understøttende undervisning.
Princippet er godkendt.

20 min. Budgetopfølgning Line gennemgår budget og forbrug

Referat:
Gennemgang af KMD NemØkonomi.
Øster Jølby Skole forventer at komme ud af 2019 med et lille overskud sva-
rende til 0,31% af tildelingen.
Der er indført ansættelsesstop i april og indkøbsstop i november.

15 min Ønsker til næste års budget Drøftelse om ønsker og prioriteringer til næste år.

Referat:
Tildelingen til Øster Jølby Skole er reduceret med 1% til næste år. Ledelsen 
arbejder på konsekvenserne – konsekvensen meldes ud til personalet inden 
jul. Bestyrelsen orienteres umiddelbart før personalet på mail.
Ønske om flere børn på (én) overnatning / hyttetur.
Ønske om at deltage i ”Orkester-mester” – i stedet for strygerklassen.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

5 min Høringssvar ang. ændring af 
styrelsesvedtægt

Drøftelse af eventuelt svar.

Referat:
Bestyrelsen tilslutter sig ændringen til styrelsesvedtægten.
Det er vigtigt, at der er tid til erfaringsudveksling mellem bestyrelserne på 
de 2 møder

10 min Orientering fra Line Referat:
- Juleforberedelse. Juleklippedag 29. nov.
- Bedsteforældredag i SFO udsat til jan. 2020
- Orientering om personalesag
- Møde med arkitekten fra kommunen ang. Ny hovedindgang
- AULA – de øver sig stadig…

5 min Evt. Referat:
Orientering om Skolebestyrelsesseminar 2020

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 17. dec. 2019
kl. 17.00 – 18.30
(juleafslutning)

• Drøftelse af fremgangsmåde ved tilsyn med princippet: Ansvarsfordeling
• Flere detaljer om Orkester-mester
• Pkt. med udgangspunkt i Johan Olsens artikel i Skolebørn (læses til næste 
gang)
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