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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2022 kl. 17.30-

19.00 

 

Deltagere: 

Forældre: Thomas, Kamilla, Joen, Søren, Christina, Linda 

Medarbejdere: Anders Kildahl, Ole Sommer 

Ledelse: Heidi Hviid, Trine Kongstad 

 

Afbud: Jørgen Niclasen 

 
1. Valg af ordstyrer (5 min.): Heidi Hviid 

2. Valg af referent  (5 min.): Trine Kongstad 

3. Velkommen til ny skoleleder, Heidi Hviid (30 min.) 

4. Godkendelse af budget (45 min.) 

Anja Møller Larsen præsenterer budget 2021: 
 
Skolen kommer ud med underskud på 474.968 kroner, og KKFO’en kommer ud 
med et underskud på 384.282 kroner, hvilket i Børne- og Ungdomsforvaltningen 
betragtes som at ”gå mod 0”, det vil sige, at sigtet er at gå i balance omkring 0. 
 
Budgettet for 2022: 
 
I KKFO’en har der desværre været bevilget for mange lønmidler. Dette skyldes, at 
der ikke i tilstrækkelig grad har været et ledelsestilsyn i forhold til antallet af børn 
tilmeldt KKFO’en. Konkret har der været 13 børn indskrevet, som var gået ud. 
Dette betyder, at vi vil have et skærpet blik ind, hvordan vores midler bruges: 
 

• Nogle stillinger vil ikke blive genbesat. 

• Der ansættes en børnehaveklasseleder samt en pædagog til børnehave-
klassen i stedet for at bemande lærere i børnehaveklassen. 

• Områdeforvaltningen har accepteret, at vi kommer ud med underskud. 

• Området har hjemtaget den tidligere skoleleders løn frem til maj 2022, 
svarende til 500.000 kroner. 

• Skole og KKFO vil strække sig langt for ikke at skulle forflytte eller på an-
dre måder skal skulle af med medarbejdere. Naturlig afgang. 

• Der skal kigges ind i sygefravær i personalegruppen, og der skal kigges 
ind i vikarforbrug. 

• Vi skal se ind i, hvor mange flere børn, der evt kan rekrutteres ved at få et 
større antal børn i KKFO’en. 

 
Personalet orienteres på kommende PR-møde, der er kommet kort information 
ud i dag. 
 
Skolebestyrelsen godkender budgettet. 
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5. Nyt fra elevrådet (Udgår)     

6. Nyt fra medarbejdere (15 min.) 

• Pædagogerne er glade for Heidis kommunikation på Aula. 

• Pædagogerne har et ønske om at få flere børn i KKFO’en. Der er desuden et 
ønske om, at vi efter corona kommer til at få mere samarbejde på tværs af or-
ganisationen. 

• Lærerne er glade for en afklaring på ledelessiden, der peger fremad i kraft af, 
at der nu er ansat en ny skoleleder. 

• Kommende uge er der terminsprøver i udskolingen, som for eleverne i 9. og 
10. klasse vil være generalprøve på eksamenerne til sommer. 

 

7. Nyt fra ledelsen (15 min.) 

KKFO-leder Jørgen Niclasen er sygemeldt frem til 31. marts 2022. Frem til den 
31. marts tager Thomas ledelsen af pædagogerne i udskolingen, Nourreddine ta-
ger ledelsen af pædagogerne på mellemtrinnet, mens Trine tager ledelsen af 
pædagogerne i indskolingen, dette med Heidis hjælp. 
 
Ledelsen har fået udsat kvalitetsdiaog i forståelse med områdeledelsen. 
 
Der skal ansættes en ny skolesekretær, der skal ansættes en ny i køkkenet. 
 
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg, og der er fundet anledning til, at 
tilsynet kommer tilbage i april. 

 

8. Evt. (5 min.)      

Vedrørende SB-valg: 

Skolebestyrelsesvalg: Kamilla Massinen og Joen Storgaard træder ud, da 

deres børn går ud af skolen. 

 

På forældremødet den 24. marts ’22 sættes skolebestyrelsesmøde på dags-

ordenen. 

 

Vi forsøger at få 7 repræsentanter i skolebestyrelsen, hvis der ikke er nok, kan 

vi søge om dispensation til at have 5 repræsentanter. Der skal desuden sup-

pleanter nok til frafald. Orientering på Aula inden den 19. april. 

 

Vedrørende taxa: 

Taxaselskabet adspørges i forhold til ensretning på Uglevej. 

 

 

Referent: Trine Kongstad 

Godkendelse af referat sker i henhold til forretningsorden 


