
 

Skolebestyrelsesmøde – Tømmerup Skole 

 

 

År-måned-dag Formandens 

initialer 

 

Tid og sted: 17.30-19:30 på lærerværelset 11/12-2018 MO 
 

 
 

1. Afbud: 
 

Dan, Tina 

2. Meddelelser: 
Taget til efterretning 
 

Skoleindskrivning   
- Mobilepisode (motiveret pkt. evt.) 
- Ny struktur på pedelområdet 
- Overgang 6-7. klass 
 

• Budget / Status 
Kort gennemgang af 2018 - underskud 
mindsket, budget 2018 holder, dog skal der 
findes besparelser i 2019. ca. 300.000 
 
Besparelser/effektiviseringer gennemgået 
(IT, indkøb mm) 
 
Største besparelse er at finde på 
lønsummen.  På nuværende tidspunkt er 
dette dog ikke i spil.  
 
I forhold til budget blev SB orienteret om at 
der er fokus på UV-tid, politisk vedtaget.  
 
Skolepædagog ansat i kombinationsstilling 
mellem SFO og Skole.  
 
Punkt til næste møde. Hvordan fremmer vi 
"mottoet".  
SB ønsker at der er fokus på, at flest elever 
bliver inddraget i den del af budget der har 
med drift at gøre.  

Gennemgang af budget 2019 

- udfordringer - handleplan 

- ønsker og prioriteringer fra bestyrelsen 

- fokus fra ledelse: lejrskole, svømmeundervisning, 

skolepædagog, e-game, IT-investeringer, ønsker til 

forbedringer.  

SB havde en dialog om ovenstående. Det henstilles at der, 

for nuværende, holdes fokus på budget 2019 

(handleplan/rådighedsbeløb). Ydermere blev svømning og 

e-game sat i bero, indtil vi har overblik over budget 2019.  

 

Prioritering fra SB: budget ligges med udgangspunkt i 2018. 
SB forbeholder sig ret til, kommende skoleår, at juster 
budget, primært ift. Materiale og anlægsudgifter.  
Der var ikke stemning for at prioritere E-boks i 4.-5.-6. 
klasse. Svømmeundervisning blev ligeledes afvist som en 
prioritet.  
Forslag: en mulig alternativ finansiering / indsamling af 
økonomi til lejrskole.  
Bugde2019 er tilført yderligere ca. 200.000 ift. inklusion. 
Nye ressourcemodel tilføre 5/12 af 50 % af 560.000 i budget 
2019 
  

• SFO: 
 

Rammer for USU gennemgås og forventet opstart er efter 

juleferie.  

Lena orienterede om SFO / SFO2. Lena vurderer at der er 
ved at komme en fast struktur på SFO. Der holdes fast i de 
rammer der blev sat i værk i forbindelse med skolestart. 
SFO2 har oplevet lidt "turbulens" ifm. personaleskift. Lena 
er opmærksom på det og har fokus på det.  
Lena orientere at 3. klasse har fået "deres eget" lokal i en 
aftale mellem Lena og 3. klasse. Samme regler som altid.  
 

  
• Skolebestyrelsesformanden: 

 

Revideret forretningsorden er vedtaget. Sendt ud og 
godkendt. 
SB har holdt møde uden medarb. Og ledelse.  
Godt møde. Mange gode ideer og aktiviteter.  



Udgangspunkt i trivselsundersøgelse. Bilag uddelt.  Bilag 
debatteret. Sp. 6 blev forslået at det deles i 3 ift. ledelse, 
lærer, pædagoger.  Ligeledes sp. 5. 
Pointsystem vendes om 5-1 / i stedet for 1-5  
Annemette og JS igangsætter undersøgelsen.  
- På mødet blev talt åben skole. God snak "løst og fast". 
Nogen har lille netværk, og andre har store netværk.  
Med udgangspunkt i listen fra tidligere på året, udfyldes 
denne liste , og sendes til ledelse.  
Åben skole med frivillige er et fokus i målaftale. SB skal 
fortsætte med at have fokus på denne proces. SFO må 
gerne inddrages.  
Frivillige. Christina fremlagde en folder der opfordre til åben 
skole /frivillige korps. Folder læst op. Sjov, tydelig rammer. 
Christina er tovholder ifm. planlægning og omdeling af 
budskabet / folder  
SB skal afstemme retningslinjer ift. Frivillige og de rammer 
der skal sættes for dette arbejde. Dette sættes som punkt 
til næste møde.  
Formand følger op på listen om frivillige / åben skole.  
Formand orienterede om årsmøde for SB. Formand er ikke 
imponeret af indhold. Formanden følte ikke at der var noget 
læring eller andet der umiddelbart kunne bruges.  
Cafe-møde (skolebestyrelse/netværk) .   
Forplejning var tilfredsstillende. 
Cafe-møde (antimobning)    

3. Åbent brev til udvalg / politikere 
 

Brev gennemgås og bestyrelsen opfordres til dialog omkring 
det videre forløb. (bilag)  
SB tager sagen til efterretning og formand samt bestyrelse 
forfatter brevet og sender det til B&U-dirketør samt B&U-
udvalg  

4. Målaftale 
 
 
 

Målaftale for de kommende 3 år, gennemgås  

(bilag) 

 

SB godkendet og tog målaftalen til efterretning 

SB vedtog at målaftalen skal følges tæt, og derfor sættes på 

dagsordenen hver gang der er friske måltal iht. De 

rammesatte emner.  

5. Samarbejde med E-sport / BMX-
klubben 
 

Orientering om det videre forløb  

JS gav skolebestyrelsen en orientering. Der arbejdes videre 

med BMX, men i forhold til E-gaming sættes selve udførsel 

og aftale i bero. Dog vil JS afholde møde med ansvarlig for 

E-game Tømmerup mhp., fremadrettet at aftale tids og 

budgetramme for et evt. forløb i skoleåret 19/20 20/21 

6. Status personale  
 

Lukket punkt .  



7. Fravær (elever/medarbejdere) I henhold til fokus på fravær.  

(bilag) 

SB fastholder deres fokus på fravær. Strategi for fravær er 

vedtaget og SB vil, fremadrettet får en orientering om 

fravær på SB-møder.  

  

8. VL ( synlig læring)  Kort orientering ift. skolebesøg og observationer. 

- informationsmøde for forældre (JS) 

- Kort orientering om det videre forløb 

 

SB tog orienteringen til efterretning 

 

          
9. evt.  

- Klasseråd (hvordan løfter og styrker vi klasserådende) 

- Mobil / SFO2 

SB nåede ikke at indgå i en fyldestegørende 

dialog omkring de indlagte punkter. Det aftales 

at punkterne indsættes på en senere dagsorden 

10. Næste møde 29/1-2018 

 


