
  

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 3.4.2019 
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00 
 
Baltorpskolen, afd. Rugvænget 
 
NB: Der vil være forplejning til 
mødet! 
 
Mødeleder: Christian Kjærsgaard 
Johansen 
 

Deltagere: Bine E. Gade, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel 
Ketil, Thomas Karlsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. 
Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter Merve Genc, 
Martin Thinggaard og Natalija Rajovic 
 
Administrativ leder Pernille Helligkilde deltog under punkt 4. 
 
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder) 
 
Fraværende: Maria L. Assov, Katja Schnor, Kim R. Jørgensen, Dennis 
H.N. Sørensen, Rikke Larsen, 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af 
dagsorden (B) 

Nyt fra spec.afd. er udskudt til et senere møde. 

2. Godkendelse af referat (B) 
Af 19.1.2019 
 

Det er vigtigt at dagsordner og referater fra SB’s møder bliver 
lagt på skolens hjemmeside og i bestyrelsesdelen i intra, samt at 
de rundsendes til medlemmerne.  

3. Fra eleverne (O) 
 
 

Der har været afholdt talentshow på RU. Det var et rigtig flot 
show med hele RU som publikum. Der deltog to 9.klasser fra GR 
som publikum. 
 
Skøjtetur for hele udskolingen på Baltorpskolen er gået godt. 
 
Vippegyngen fra børnerådsdagen er installeret på RU. 
 
Ift. overnatning for udskolingen på RU undersøges det pt om det 
kan arrangeres med forældrehjælp, så antallet af lærere kan 
bringes ned i den forbindelse.  
Det overvejes om gallafest skal holdes sammen med 
overnatningen. Det overvejes ligeledes om det kan foregå på 
tværs af RU og GR. 
 
Elevrådskontaktlæreren på GR er på orlov, så pt. er der ingen 
aktivitet at melde om.  

4. Budgetopfølgning (O/D) 
Gennemgang af budget 
2019 
 
 

Adm.leder Pernille gennemgik budgettet for 2019. Både for 
almenskolen, gruppeordningerne og BFO. 
 
På almenskolen planlægges der med et underskud på ca. 
1.000.000 kr ud af en samlet udmelding på ca. 60.000.000 kr. 
 
Der blev spurgt ind til budgettet for vikarer. Der afsøges 
kommunalt gode løsninger ift. at nedbringe vikarforbruget. På et 
kommende møde behandles punktet vikardækning særskilt. 
 
I gruppeordningen balancerer budgettet. 
 
Tale/høreafdelingen har et stort fald i elevtallet, og har derfor et 
relativt stort underskud i budgettet. I den forbindelse er der sket 
en reduktion af antallet af medarbejdere i afdelingen pr. 1/8. 
 



  

 
 

På BFO er der et relativt stort overskud. Det skyldes primært 
svære betingelser ift. budgetstyringsmodel. 
 
BILAG: Budget for Baltorpskolen 2019. 

5.  Fagfordeling 2019/20 
(O/D) 
 

Kirsten gjorde rede for baggrunden for årets fagfordeling, 
herunder elevtal, antal klasser, omplacering af medarbejdere og 
dispensationsansøgning vedr. antal af spor på den enkelte 
matrikel.  
 
BILAG: Elevtal marts 2019. 

6. Status og fastsættelse af 
princip for  

- ordensregler 
- vikardkæning 

Hvor langt er vi med vores principudkast i forhold til pipelinen for 
arbejdet med principper.  
 
Med udgangspunkt i skema fra Skole og forældre gennemgik 
Thomas Berg status for arbejdet med princip for vikardækning.  
 
Til næste møde i bestyrelsen behandler vi ordensregler og har en 
ambition om at vedtage dem. 

7.  § 16 b ansøgninger Orientering om 16 b ansøgninger til forkortet skoledag. 
 
Skoleledelsen har modtaget et antal ansøgninger om forkortet 
skoledag. Dem er der taget stilling til hver især, og de er ikke 
bragt videre til bestyrelsen i første omgang. 
De enkelte ansøgere får snarest et svar, og bestyrelsen får 
fremsendt ansøgninger og ledelsens svar. 

8. Tema:  
Skolens værdier, fortsat  
 

Thomas Berg opsummerede bestyrelsens arbejde med 
formulering af værdier på baggrund af arbejdet på Kolle Kolle og 
til kontaktforældremødet. 
 
I skolens pædagogiske udviklingsgruppe arbejdes der med at 
kategorisere udsagn ift. de formulerede værdier. 
 
Christian, Thomas Berg, Pia, Line, Kirsten og Simon mødes for at 
planlægge en videre proces for arbejdet med værdierne. 

9. Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige 

medlemmer 
 

På RU er arbejdet med at søge om sammenlægning af BFO taget 
op igen, og det sættes på dagsorden til næste møde i 
bestyrelsen.  
 
I skoleforum er der igangsat en evaluering af skolestrukturen i 
løbet af foråret. Der er to møder mere, og der informeres 
yderligere på vores møde d. 23/4. 
 
På kontaktforældremødet d. 2/4 blev der produceret et materiale, 
som vi skal arbejde videre med sammen med kontaktforældrene. 
 
Thomas Berg har været til møde med de øvrige 
skolebestyrelsesformænd i kommunen, og de har oprettet et fast 
mødeforum. De er enige om at der skal være fokus på elevplaner. 
 
Der er brug for at vi i bestyrelsen strammer op ift. deltagelse i 
møder og afbud, hvis man er forhindret.  

10. Eventuelt (O) 
 
 

Ledelsen tager stilling til Grønt flag – Grøn skole og giver en 
tilbagemelding til næste møde. 
 
Vores bestyrelsesmøde d. 29/5 flyttes til tirsdag d. 28/5 pga. Kristi 
Himmelfartsdag. 

 


