
 

 

 

 

Classified as Business 

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  

Onsdag 13. januar 
2021 18:45-21.15 

 
Møde nr.:  6 2020/2021 

Mødested:  
Online på Teams – 
indkaldelse kommer på 
mail 

 
Afbud fra:  

 Emne (ansvarlig) Hvad skal vi? Proces Beslutning og hvem gør hvad 

1.  Er der punkter til 
eventuelt? 

 18:45-18:50  

2.  Beslutninger fra 
sidste møde 

 18:50-18:55 Respons fra personalet i forhold til timefordelingsplanen udsættes til næste gang 

3.  Nyt fra elevrådet  18:55-19:05 Ingen møder i denne tid med nedlukning. 

4.  Siden sidst Meddelelser fra 
kommunen, diverse 
råd/udvalg og 
skolelederen: 

- Covid status 
- Brug af ”lærer 

millionerne” 
- Status på 

byggeri 

19:05-19:25 Specialklasser, baseklasser og elever i nødskole og nødpasning.  

Tilbagemeldinger fra elever, forældre og personale er, at det kører godt – 
omstændighederne taget i betragtning. 

Skolen oplever, at forældrene bakker op om hjemmeskolen og at eleverne får den 
hjælp, de har brug for. 

Pædagogerne står for nødskolen og hjælper eleverne med at holde sig til opgaverne. 

Forældrenes oplevelser: 

Lærerrigt at lytte på ens eget barns læring i fx gruppearbejde. 
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Måske har de ikke helt så meget pause, som normalt. 
At have et barn i nødpasning fungerer godt. De nyder at være få. 
Fungerer godt for både små og store. Nogle af de små har brug for hjælp til opgaverne. 
Rigtig godt, at eleverne skal møde ind på Teams og være på hold. 
Hvis man sidder alene, er det vanskeligt at blive motiveret til at gå ud at holde pause. 
 
Elevernes oplevelser: 
God undervisning. Bedre end foråret. Ikke så meget gruppearbejde, som man kunne 
ønske sig.  
Undervisningen ligner lidt mere almindelig undervisning. 
 
”Lærermillionerne” 
Efter forskellige tilbagemeldinger har vi besluttet at anvende de ekstra ressourcer på 
holddeling på tværs af afdelingerne. 
 
Status på byggeri: 
Indtil nu er der talt om en skitsering af de rum, der er brug for. 
Nedlukning har vanskeliggjort de fysiske møder. 
Deadline for færdiggørelse er nu november 2022. 
 
Forældretilfredshedsundersøgelsen – brugerundersøgelsen: 
300 forældre fra Bording Skole har haft mulighed for at besvare undersøgelsen – kører 
både på undervisningsdelen samt på SFO-delen 
 

5.  Årsregnskab 
2020 

Fremlæggelse 19:25-19:50 Pia gennemgår årsregnskabet. 

Vi forventer at gå ud med et overskud på 2.700.000 kr.  
Årsager til dette overskud er bl.a.: 
Der er bestilt affaldssortering, som endnu ikke er betalt 



 
Classified as Business 

Mindre vikarforbrug. 
Ture – der blev aflyst 
Alle merudgifter i forbindelse med covid har vi fået refunderet. 
Sidste år bevilgede bestyrelsen en overnormering på personalesiden. Denne sum er 
ikke brugt fuldt ud. 
De mellemkommunale regninger betød en noget større sum end forventet. 
 
Derfor har det været muligt at investere i ekstra virtuel skærm til mødelokale 
Telefon til specialklasser 
Legeplads 
Bord / bænkesæt 
Basketkurve 
Høreapparater og specialstol til elever 
Personalekøkken og –toiletter er blevet renoveret. 
Gulve i base 2 er blevet renoverede 
Hegn er blevet repareret. 
 
Elevtallet har haft en positiv udvikling i 2020. 
 
Det betyder også, at vi i det kommende skoleår igen kan overnormere til gavn for 
eleverne. 
 
Bestyrelsen godkender regnskabet for 2020 uden yderligere kommentarer. 
 

6.  Budget 2021 Fremlæggelse 19:50-20:10 Pia gennemgår hovedtræk fra budget 2021.   
Der vil være mulighed for at gøre noget godt for elever og personale – både i 
indeværende og næste skoleår på undervisningsdelen / undervisningsmaterialer, på 
udeområderne samt i forhold til det sociale, når vi igen må mødes på tværs. 
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Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

Udgifter til lokaleændringer ligger inde på det tekniske område og ikke på skolen. 
 

7.  Pause Vi henter kaffe 20:10-20:20  

8.  Princip for 
lektier 

Se bilag 2. med input 
fra sidste møde. 

20:20-20:35 Bestyrelsen godkender princippet for lektier. 

9.  Særmøde med 
børne unge 
udvalget 10/2 

Dialogmøde 
21/4 

Drøftelse af hvilke 
emner vi gerne vil 
bringe på banen i de to 
møder 

20:35-20:50 Særmøde med børn- og ungeudvalget og dialogmødet – forslag til emner til møderne: 
- Hvordan arbejdes bedst med elever med særlige behov, når vi som skole har et 

stigende antal med særlige behov 

- Hvordan ligger Ikast-Brande Kommune i forhold til de andre kommuner, når vi 

kigger på udgift pr. elev? Det har tidligere været indeks 100. Hvordan ligger 

kommunen nu? 

- Indsats på udeundervisning / udelæring / udeområder, når der er et ekstra 

fokus på udeundervisningen – en kommunal indsats. Hvordan gør vi 

udeområderne attraktive? 

 

10.  Timefordelingspl
an 

Drøftelse – evt. 
vedtagelse. Se bilag 1 
Input fra personalet. 

20:50-21:05 Flyttes til næste møde 

11.  Skolevejsanalyse Afventer skiltnings 
effekt. 

21:05-21:10 Flyttes til hverdagen bliver mere normal og trafikken også bliver normalt om morgenen 
igen. 

12.  Eventuelt  21:10-21:15 Næste møde: 23. februar 
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