
 

    

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Torsdag d. 12. november 2020 kl. 17.00 – 18.00 
 
Sted: Microsoft teams 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, Linda Vainø Eriksen, Jette Sørensen, Søren Herden, 
Jane Ejdal Frandsen, Helle Vestergaard, Wickie Jørgensen, Kia Møgelvang, Ulrik Mikkel-
sen Hansen, Victoria Bajrami (9.a) og Alexander Bajrami (8.a ). 
 
Fraværende: Martin Jacobsen 

 
Referent: Wickie Jørgensen 
 

1. Korte orienteringspunkter: 
 

a.  P-forhold (P-busser) 
 

Busserne til special ledes ind på p-pladsen v. hovedindgangen, for at afhjælpe 
farlige situationer for bløde trafikanter på Ny Skolegade. Tegninger er udarbej-
det med Fritid og Fællesskab, men der mangler afklaring omkring finansiering. 
 
b.  Skiltning på Ny Skolegade 
 
Det er aftalt med forvaltningen, at der bliver standsning og parkering forbudt på 
den side af Ny Skolegade, der vender ind mod skolen. Dette for at skabe til-
strækkelig sikkerhed for gående og cyklister der benytter vejen ind mod hallen. 

 
c.  Status på corona. 

 
Vi har haft to smittede elever og en del forældre. 8. årgang har været hjemsendt 
tre dage. Der er styr på håndteringen, og vi møder forståelse hos både medar-
bejdere og forældre. 

 
2. Status på ny kantineordning: 

 

a. Bestillinger 
 

Der er ugentligt ml. 75 – 120 bestillinger. Sekretærerne gør lidt mere reklame for 
ordningen. Tilfredshed med ordningen fra elevrådsrepræsentanterne. 

 
b. Hvilke tilbagemeldinger hører/ oplever I som forældre?  
c. Kostpolitik – pkt. fra årshjulet, hvor vi oprindelig skulle have drøftet og 
sammenhæng til den nye skolepolitiks pejlemærke om sundhed. Arbejdet kræ-
ver drøftelse, og Helle foreslår det derfor udsat til fysiske møder igen er en mu-
lighed.  



Opbakning til at arbejdet med en ny kostpolitik udskydes. 
 

3. Økonomi: 
 

a. Status over skolens økonomi og forventet regnskabsresultat for 2020. 
Vi kommer ud med et overskud på omkring 300000 og vi forventer også at få 
noget fra sikkerhedsnettet.  Vi har fået gennemgået legepladsen af et nyt 
firma, og det har betydet at vi har fået legeredskaber fjernet bl.a en vippe der 
var for tæt på muren.  
Vi har fået fældet træer da de udgjorde en risiko og der fyldes op med sand 
til faldunderlag. 
 
Vi indkøber nye legeredskaber til legepladsen bl.a snurrerundt ting og ny le-
gehuse.  
 
Udskolingsgangen trænger til maling og det er pedellernes næste malepro-
jekt. 
 

b. Hvad ser vi ind i i 2021? Renovering af indskolingen.  
 
Næste år har vi færre lønkroner end i år, 2020: 16,2 mio 2021: 14,9 mio 
SFO: 2020 2,4 2021: 1,8 mio.  Det er svært at ramme, da vi først får den endeli-
ge tildeling pr. 5.9 når elevantallet opgøres. 
 
c. Prioritering af midler til etablering af fablab. Hvad er bestyrelsens holdning til 

at tage kontakt til virksomheder via Procraft.  
 
Der er grønt lys fra bestyrelsen. 

 
4. Formandsrunde, Udvalget for læring: 

 
René og Helle får besøg af formand og næstformand fra Udvalget for læring d. 
20/11. Dagsorden er; 

1. Hvad udfordrer mest hos jer lige nu? 

2. Hvor tænker I det giver mest mening at starte i forhold til skoleanalysen? 

3. Hvilke bud kan I se som løsninger lokalt i forhold til de 17 forslag? 

4. Særligt i forhold til inklusion / specialområdet - gør I jer nogle tanker i forhold til scena-

rierne i forslaget eller nye scenarier? 

Jeres forberedelsen består i genbesøg af skoleanalysen samt de i alt 17 forslag. 

 
Helle og René deler tanker om, hvad vi har planer om at tage med til mødet. 
 
Vi vil meget gerne modtage input fra bestyrelsen. Hvad synes I er vigtigt, at få fortalt 
politikerne her?  
 
Løsning 16, Ikke interesseret, da det vil udhule løsning skole og andre skoler vil 
være mere attraktiv. 
 



Løsning 9, Nyt skoledistrikt så vi får flere elever til Løsning Skole. Nye byggegrunde 
i løsning så elevgrundlaget kan blive mere varieret. Vær opmærksom på, at vi får 
del i det nye distrikt så det ikke kun er Stjernevejsskolen der fyldes op. 
 
Løsning 4 er interessant at se nærmere på. 
 
Løsning 7, hvordan tiltrækker vi flere børnefamilier til Løsning. 
 
Løsning 12 (den er udgået) hvordan får vi flere i Løsning til at vælge os som deres 
naturlige valg. 
 
 

 
 
 Rene Velling Jensen  Helle Vestergaard 
 

 


