
 

   
Dagsorden af skolebestyrelsesmøde tirsdag 

d. 3/4-2018  kl. 18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Thomas, Lars N. Camilla, Cesilie 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol      -Afventer til næste gang. 

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand Marianne     

 -Marianne har været kontaktet af Nordbyskolens SB, da 

man ønsker at GBS samlede SB går sammen om at lave et 

læserbrev om de manglende resurser i skolevæsenet. 

Hvor blev to-lærerordningen og de 20 mill. af? 

-Der er indkaldt til formøde til dialog møde d. 12/4 – for 

formænd til SB.  

* Ledelse Ledelsen     

-1/4 børn – hvordan er dagen gået? Der er i dag startet 

69 nye elever. Det har været en flot og fin dag. Der var 

god stemning både blandt elever og forældrene, hvor 

mange elever valgte at blive efter dagen officielt 

sluttede.  

-Fagfordeling – er startet op i dag i afdeling 05 og 69. Vi 

ved endnu ikke hvordan verden ender, da vi har en 

meget åben fagfordeling. Vores medarbejdere arbejder 

rigtig godt med det, både ift. selve fagfordelingen og 

tænkningen på muligheder i skemaer mm..  

*AMO/MED        

*Elevråd       -Ingen af eleverne er deltagende. 

* Andre       
  

 

3. Økonomi Ledelsen 

-Vi har nu fået vores endelige resursetildelingsmodel og 

vi har ud fra beregningerne vurderet, at vi desværre har 

måtte forflytte/afskedige tre medarbejdere.  

4. Trivselscoach 

-Der er udarbejdet et oplæg af SB, som gennemgås. Der 

er flere ideer til hvordan vi kan supplere indholdet, så 

den kan blive rettet mod en fondsansøgning.  

-Thomas, Marianne og René mødes og vurderer sammen 

hvad det næste træk. René indkalder.  

5. Vikardækning – 
økonomi og værdi  Ledelsen 

 -Hvilke timer kan vi undlade at vikardække? Man kunne 

undlade at vikardækkke valgfag, holddeling, tilsammen 7-

10 timer pr. uge pr. årgang man eventuelt ville kunne 

spare.  

-Det besluttes at vi ikke dækker ydertimer, morgen og 

eftermiddag, på 7., 8. og 9 årgang, hvis det vurderes at 



 

   
der ikke er vikarmateriale, grundet sygdom hos læreren, 

eller at vikaren ikke kan løfte den fagfaglige opgave.  

-Ledelsen laver et udkast til et princip for vikardækning.  

6. Normering Ledelsen   

 

-Hvordan ser vores elevtal/normering ud? Christian og 

Lene har haft gennemgang med forvaltningen omkring 

vores tildelingsmodel – hvor vi har gjort opmærksomme 

på vores problematikker og spørgsmål til 

fordelingsmodellen.  

7. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Økonomi – internt i huset – Connie.  

-Vikar – oplæg til princip. 

-Trivselscoach. 

-Opfølgning på fagfordeling. 

-Afklaring omkring vores 10. klasses normering.  

8. Eventuelt Alle Åben   
 

 

9. Personsager 

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 


