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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 6. maj 2019 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Mødelokale N-gangen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende 

 
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 

Victoria Lalicata, Sofie Remmer 

Frederiksen   

Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og 

Morten Møller Jensen, Morten, 

 

Victoria Lalicata, Sofie Remmer 

Frederiksen   

Morten Stoll 

Birthe Pam Jensen 

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Godkendt. 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

Max. 10 min.  

Formand:  

 Møde 6. juni med udvalg for 

børn og læring samt direktør 

for området. Emner er blandt 

andet: økonomi, tilsynspligt, 

budget, tildeling, 

medarbejdertilfredshed, 
ordblindestrategier m.m. 

Økonomien er i fokus i Varde. 

Skoleledelsen: 

 Skriftlige prøver er startet i 

dag. 

 Besøg af 3 spanske lærere hele 

ugen 

 Kontakt med de arkitekter, der 

skal arbejde med byggeriet. MJ 

har fået i opdrag at etablere 

mange forskellige 

arbejdsgrupper.  
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 Jesper Brodersen ønsker 
etableret en specifik 

arbejdsgruppe omkring 

kantinedrift. Det foreslås, at 

fusionsbestyrelsen går ind i 

opgaven. 

 Ny form for valghold for 7. 

klasse. En arbejdsgruppe har 

undersøgt muligheden for at 

lave fælles valghold for alle 
Vardes overbygningsskoler. 

Det var vanskeligt, hvorfor der 

nu opfordres til at der arbejde 

sammen i klyngerne. Pt. ser det 

ud til, at der ikke er nok elever 

til et hold i billedkunst i Varde 

By; det ser ud til at de 3 andre 

fag kan oprettes. 

 Aula bliver ikke helt færdig 

med alle funktioner til 1. 

august. Kommunikationsdelen 

vil dog blive klar. 

 

3. Økonomi 

Herunder orientering om plan for forflyttelser, 

plan for fagfordeling samt drøftelse af 

skoledagens længde v. MJ  

10 min 

Udvalget har bedt lederne på 4 skoler, 

der har budgetoverskridelse, om at 

redegøre for hvilke planer, man har 

for at nedbringe underskuddet. 

Dette har pressen fundet anledning til 

at grave dybere i, hvilket har medført 

flere graverende misforståelser. 

Morten Stoll har i den forbindelse 

skrevet en redegørelse, hvor han 

argumenterer for, at Brorsonskole 
IKKE har en dårlig økonomi, men at vi 

modsat har fuldstændig styr på 

budgettet. Status er, at underskuddet 

på Brorsonskolen forventes reduceret 

til 750.000 kr ved udgangen af 2019 på 

trods af mange udefrakommende 

bump på vejen. 

SB finder det problematisk, at 

udvalgsformanden er gået i pressen 

med stor kritik af skolerne, fremfor at 

bakke skolerne op. 

4. Orientering om næste skoleår 

Fremlæggelse samt evt godkendelse af forslag til 

budget 2019 fra budgetudvalget (bilag). 

10 min. 

Justering af reformen trak lidt i 

langdrag. Efter lidt forskellige 

meldinger reduceres skoledagens 

længde med 2 timer og 15 min i 



 

   3/4 

indskolingen med virkning fra august 

19 på alle skoler. 

Det er nu muligt også at reducere 

skoledagen en smule på mellemtrin og 

i udskolingen.  

Brorsonskolen har valgt også at 

reducere for de ældste elever således: 

2 lektioner på mellemtrinnet 

1 time på udskolingen. 

På mellemtrinnet og i udskolingen 

veksles reduktionen med 

tolærerordning. Timerne bliver brugt 

til faglige 2-lærertimer i stedet. 

Vi prioriter naturfagene i udskolingen, 

sådan at nogle UUV-timer veksles til 

fag-faglige timer. 

I udskolingen indføres lektiecafe i den 

sidste halve time tre dage om ugen 

bemandet med de faste lærere, så 

eleverne kan få kvalificeret vejledning.  

Pause  

5. Det videre arbejde med skolens 

principper. 

60 min. 

MJ gennemgik den nedsatte 

arbejdsgruppes arbejde med de indkomne 

input. 

MJ har fundet inspirationsmateriale og 

principper fra andre skoler/organisationer, 

samt skolens egne forældede principper. 

SB prioriterer at starte med de emner, 

der blev kategoriseret med 1) : Lektier, 

adfærd på skolen, medier. 

Følgende er ansvarlige for at have et oplæg 

med til næste møde:   

Morten: vikarprincippet  

Henrik og Anne: Kommunikation og IT og 

medier 

Thomas og Helene: Lektier 

Benn og Morten S: Adfærd på skolen. 

 

Forslagene sendes til Morten J, som sætter 

dem ind i en fælles skabelon. Deadline 

senest fredag d. 24 maj – gerne før. 
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Formanden kommunikerer ud til 

forældrerødderne, at vi takker for de 

mange gode input, og at vi er i fuld sving 

med at udarbejde principper på baggrund 

af det indkomne, og håber at kunne melde 

noget mere konkret ud inden 

sommerferien. 

6. Evt. 
Max. 5 min. 

Næste bestyrelsesmøde er det sidste 
inden sommerferien.  

Vi inviterer 1. suppleanten, da et medlem 

udtræder pr. 1 august. 

 

 


