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Møde i skolebestyrelsen
mandag den 22. juni 2015 kl. 18 – 19.30
Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Matilde
Bønnelykke, Mathilde Yde Trudslev, Jan Mogensen, Michael Yde Nielsen,
Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen, Karen Strandfelt, Vivi
Algren, Carsten Bruun, Christian Bak og Claus Jørgensen
Øvrige indkaldte: Dorte Svendsen og Ole Dahl
Fraværende: Jan Mogensen

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde 20. maj 2015
• Godkendt.
2. Høringssvar vedr. afdækningskatalog 2016.
• Generelt er vi af den opfattelse, at skolevæsenet ikke skal gennemgå flere
besparelser, da det i forvejen er et af landets billigste, men det skolevæsen, hvor
der opnås de bedste resultater hos eleverne på såvel faglighed som trivsel for
meget få midler.
• Endvidere mener vi, at kommunen vil miste tilflyttere ved at lave et skolevæsen
i discountklassen. Derimod bør det gøres endnu mere attraktivt at få
virksomheder tiltrukket til kommunen, så skatteindtjeningen øges.
• Erhvervsklassen besidder en kompetence, som er svær at oparbejde på den
enkelte skole. Derfor kan vi ikke støtte forslaget om at nedlægge
erhvervsklassen.
• Det er positivt at lave flere LBO’er, så der bliver tilknytning og helhed i
børnenes liv fra børnehave til skole.
• Det er ikke godt for børnenes udvikling, at de i ferieperioden flyttes til
institutioner, hvor der ikke er kendte voksne.
• Christian og Brian sammenfatter et høringssvar på baggrund af ovenstående
noter.
3. Høringssvar vedr. strukturplanen.
• Vi ønsker svar på, hvordan udfasning af overbygningselever fra
Toftegårdsskolen til Hedegårdsskolen skal finde sted. Bliver der tale fx om
plukvis flytning af elever eller på klasseniveau? Tænkes det, at flytningen
begynder fra 7. årg., eller kan elever til 9. årg. også flyttes?
• Der opfordres til at give varsling, så de mindre skoler kan nå at mobilisere de
økonomiske midler for at kunne oprette en friskole.
• Vi anbefaler, at der skal være én overbygningsskole i hvert distrikt (forslag 7B).
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• Christian og Brian finder et tidspunkt til et SB-møde i begyndelsen af august,
hvor det endelige høringssvar forfattes.
4. Eventuelt
• Intet.
5. Punkter til næste møde
• Ønske om retningslinjer og information til nye forældre.
• Hvilke opgaver har et klasseforældreråd?
• Ordensregler.
Referent
22.6.15/Claus Jørgensen

