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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 3. september 2018 kl. 17:00–19:00 

Sted: Mødelokale N-gangen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

Mødeleder: 

Referent: 

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin 

Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, 

Henrik Christopher Juel Bay, Marianne 

Sigersted, Morten Stoll, Thomas 

Langkjær Iversen,  

Lillian Steen Barbre, Tekla Vangsgaard 

Bjerre 

Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og 

Morten Møller Jensen 

 

 

 

Kurt Hansen 

Afklares ved mødet. 

Birthe Pam Jensen 

Konstituering af bestyrelsen. Formand: Morten Stoll 

Næstformand: Marianne Sigersted 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden Referat blev underskrevet 

Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

Forretningsorden fra 2014 blev uddelt. 

MJ retter til inden næste møde. 

Tidspunkt for SB-møder for dette 

skoleår: første mandag i måneden fra 

kl.17-19. 

 

3. Overordnet orientering om skoleåret 

2018/19 

Kort generel orientering om 

planlægningen af skoleåret samt 

opstarten. 

God start på skoleåret.  

Vi er fuldtallige i ledelsesteamet, 

hvilket kan mærkes i organisationen. 

Skolen deltager i 2 store A P Møller-

projekter: Science og Data2,0. I dette 
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skoleår har Brorsonskolen valgt at slå 

de to projekter sammen i et. Starter ud 

med et pædagogisk arrangement for 

det pædagogiske personale på lørdag. 

Skolen har indgået i et praktik- og 

praksissamarbejde med UC- Syd og 

bliver nu permanent praktikskole. I 

dette skoleår vil ca. 44 studerende 

være en del af skolens liv. 

4. Økonomi 

Kort orientering om skolens økonomi. 

Sidste skoleår var planlagt til at ville 

give et underskud på ca. 2½ mio. kr. 

Den tidligere anvendte måde, at 

vikardække udelukkende med betalte 

vikarer, var en stor økonomisk byrde. I 

år planlægger vi med, at de faste 

lærere dækker kendt fravær, og at 

tilkøbte vikarer hovedsageligt bruges 

ved akut opstået behov. MED evaluerer 

ordningen ultimo december.  

Derudover var der sidste skoleår 

planlagt med flere klasser end der var 

økonomi til.  

Varde kommunes 

effektiviseringsbidrag på ½ % samt ny 

tildelingsmodel belaster ligeledes 

vores økonomi. 

I dette skoleår har vi 6 klasser (incl. 3 

SGklasser) færre end sidste skoleår. 

På den baggrund har vi måttet sige 

farvel til 15 medarbejdere i forbindelse 

med sommerferien. 

Underskuddet for 2018 forventes at 

blive på knap 1,5 mio. kr. 

Målsætningen er at økonomien 

balancerer om 3 år, så økonomien er 

uden røde tal, når vi rykker over på 

Frelloskolen. 

 

5. Princip vedr. opbevaring af elevpc’er 

på 1. årgang 

Anmodning fra 1. årgang om ændring 

Udskydes til næste møde 
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af procedurer. 

6. Høringssvar til Budget 2019-2022 

Udarbejdelse af høringssvar. Bilag 

fremsendt 23. august. 

Forslag 015: 12 pc’ere til en hel årgang 

i 0. og 1.klasse. Der skal være et helt 

klassesæt. Det vil medføre en ekstra 

udgift til analogt materiale. 

Forslag 010: Almenlærerne har slet ikke 

kompetencen til at undervise elever, 

der ikke behersker det danske sprog. 

DSA vejledernes kompetence går tabt, 

hvilket de tosprogede eleverne betaler. 

Tilføjelse: vi rykker faktisk med 

opgaven, men er ikke mål. Skolen 

tilføjer data om den opnåede effekt på 

den aktuelle indsats. 

 

Forslag 016: SFO-delens 

pædagogtimer reduceres, hvorfor det 

nærmer sig en pasningsordning frem 

for et pædagogisk tilbud. Reduktionen 

af SFOpædagogtimer vil også kunne 

mærkes i skoledelen, da pædagogerne 

er garanter for at de yngste elever år 

har en sammenhængende dag. SB kan 

frygte, at SFO-en bliver valgt fra når 

kvaliteten sænkes. Svært at leve op til 

kravene om Natur-kultur-Varde som 

en del af SFOtiden. Enighed om at 

linjen ”det endnu engang igen er de 

store skoler, der må skære i 

bemandingen” slettes. 

Høringssvaret skal være indsendt 

senest 6. september. Morten sender 

revideret udkast til SB inden. 

7. Antimobbestrategi 

Forslag om tilføjelser til skolens 

antimobbestrategi. Se bilag (tilføjelser 

markeret med rødt). 

Udskydes til næste møde 

8. Evt.  

 


