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DAGSORDEN 

 

Mødedato 

 

Onsdag den 5. februar 

Mødested/lokale 

 

Personalekøkkenet 

ved. personaleforbere-

delsen 

Mødetidspunkt 

 

Kl. 17:15 

Forventet sluttidspunkt 

 

Kl. 19:45 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pedersen, Kenneth Larsen, 

Litha Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Møl-

gaard, Lance Luscombe, Karen Berg Jørgensen, Patrick Nygaard Vilhelmsen, Stine Nissen, 

 

Mødeleder: Troels Seerup 

Ordstyrer: Nana Lunøe 

Referent: Mette Nielsen 

Tidstager: Mette Nielsen 

Evt. afbud bedes meddelt til: 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk 

 

Fraværende: 

Kasper Madsen, Karen Berg Jørgensen, Patrick Nygaard Vilhelmsen 

 

 

 

Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Nyt fra elevrådet 
17:15 – 17:25 
 
Formand: Karen 
Berg Jørgensen 
Næstformand: Pa-
trick Nygaard Vil-
helmsen 
 

Elevrådet orienterer om deres arbejde. Udgård har valgt at donerer 

2000 kr. fra skolefesten til 

SOS-børnebyerne. Det of-

fentliggøres fredag inden på-

skeferien ved samling i hal-

len. 

 

Seks elever fra 8. årgang har 

deltaget i UP-dag i Folketin-

get. 

2. Økonomi 2019 og 
besparelser 2020 
 
Lance 
 
17:25 – 18:15 
 

Lance giver en status på regnskabet for 
2019 (regnskabet er måske endelig 
færdigt – dagen inden SB-mødet).  

Lance kan dog med sikkerhed vise det 
samlede resultat. Vi kommer til at af-
drage på vores gamle gæld på 2.65 
mio. kroner. Det bliver med et beløb på 

Regnskabet for 2019 er gjort 

op. Gælden er afdraget med 

268.998 kr. 

Det skyldes især ekstra refu-

sioner, der er kommet ind.  
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Bilag: afledt øko-
nomi 
 
Lance 

mellem 100.00 kr. og 260.000 kr. Det 
endelige tal vi foreligge til mødet. 

 
Vi ved dog allerede nu at vi også næste 
skoleår skal finde besparelser, da sko-
lens elevtal falder med ca. 34 elever. 
Besparelser på ca. 600.000 kr. 
 
Skolebestyrelsen skal beslutte hvor be-
sparelsen skal findes. 
Skolens MED-udvalg har indstillet til be-
styrelsen, hvor de helst ser besparelsen 
fundet. (se bilaget) 
 

 

 

Der er tæt samarbejde med 

forvaltningen omkring øko-

nomien. 

 

Det er både skolens og skole-

bestyrelsens indstilling, at 

der ikke skal afdrages mere 

af underskuddet end skolen 

kan bære. 

 

Økonomien sættes på dags-

ordenen på næste skolebesty-

relsesmøde.  

 

Elevtallet på Bredagerskolen 

falder med 34 det kommende 

skoleår, men der bliver det 

samme antal klasser. 

Det anslås, at der skal spares 

ca. 600.000 pga det faldende 

elevtal. 

 

Det er hensigten at lægge et 

budget, hvor driften rammer 

så tæt på 0 som muligt. 

 

Besparelseskataloget gen-

nemgås.  

 

Vikardækning er en stor ud-

gift, men det er svært at æn-

dre på med mindre der afly-

ses timer. Anvendelse af vi-

karer følges tæt.  

 

Portaler er en stor udgift, 

men svær at spare på. 

Fællesaftaler er måske en 

mulighed hvilket undersøges. 

 

Svømning er vigtig og det 

bør foregå i en svømmehal.  
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Der bør ikke spares ved at 

elever sendes hjem, men der 

kan i mindre omfang arbej-

des uden lærer. 

 

Skolebestyrelsens anbefaling 

er besparelse på fagkonto og 

klassekonto.  

Evt. mindre besparelser på 

svømning ved anderledes til-

rettelæggelse. Den resterende 

del af besparelsen findes på 

sparede lønkroner. 

 

3. Skolebestyrelsen 
skal vedtage den 
endelige struktur 
ift. organiseringen 
af undervisningen. 
organiseringen af 
undervisningen. 

 
Bilag: Endelige mo-
deller 
 
18:15 – 18:25 
Lance 
 

Formanden har meddelt, at strukturen 
som fremlagt på det seneste møde er 
godkendt af de forældrevalgte. Den 
skal dog vedtages endeligt i bestyrel-
sen. 

Modellen er godkendt med 

den ændring, at man på As-

gård starter i 0.1 og 0.2 i ste-

det for at klassen er Slejpner 

og Gladshjem. Strukturen 

ændres ikke. Dette for at 

gøre det lettere for forældre 

at følge. 

Perioderne i Udgård præcise-

res. 

 

Troels har været i kontakt 

med skolechefen. Det præci-

seres at skolebestyrelsens op-

gave er tilsynspligten. Derfor 

kan status/evaluering af 

strukturen tidligst ske i 2021. 

Dette overvejes til den tid. 

 

4. Forældrefolder om 
strukturen på Bred-
agerskolen.  
 
18:25 – 18:55 
 

Ledelsen fremlægger den foreløbige 
forældrefolder om strukturen på Bred-
agerskolen. 
 
Folderen drøftes og der gives input fra 
bestyrelsen. 
 
 

Folderen er tænkt til udde-

ling ved informationsmødet 

og til nye forældre på skolen. 

 

Folderen kan med fordel de-

les op afdelingsvis. 
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Bilag: Bredagersko-
len struktur (efter-
sendes) 
 
Lance/Mette 

 

Der arbejdes videre med 

sproget, antallet af overskrif-

ter mm. 

 

Indholdet i strukturen er vig-

tigt for forældre. 

 

Generelt er det godt at gøre 

det mere enkelt og kort. 

 

En arbejdsgruppe i skolebe-

styrelsen arbejder videre med 

folderen. 

 

5. En revideret tids-
plan + forældreinfo 
 
18:55 – 19:10 
Troels/Lance 

Skolebestyrelsen skal drøfter en revide-
ret tidsplan for hvornår og hvordan 
skolens forældre orienteres om den 
nye struktur. 

 

 Hvad skal målet være? 

 Hvordan skal formen være? 

 Hvem skal deltage fra bestyrelsen 

og ledelsen? 

 

De tre afdelingers forældre 

inviteres på skift samme dag. 

 

Mødet er onsdag den 15. 

april med start kl. 16.30. 

Hver runde er 45 min med et 

kvarters pause. 

 

Fælles præsentation fra le-

delse og skolebestyrelse. Det 

er en mulighed, at der kom-

mer lærere med. 

 

Skolebestyrelsen kunne stille 

sig til rådighed sammen med 

afdelingslederen til snak og 

spørgsmål efterfølgende.  

 

Tydelighed på hvad der er 

hensigten med dette møde 

Det er et orienteringsmøde 

med opklarende spørgsmål. 

 

Mødet sluttes af med, at der 

er mulighed for at stille 

spørgsmål på post-it som 

samles sammen til et opføl-

gende møde.  
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6. Skoledagens 
længde 2020/2021 
 
19:10 – 19:25 
Mette 
 

Bilag: Skoledagens 
længde 

I kommende skoleår afkortes skoleda-
gen med 2 timer i Midgård og Udgård. 
Mette orienterer om modellen og ar-
bejdet med strukturen. 

 

 

 Fremlagt. 

1. Dialogmøde mel-
lem BFU og for-
mandsskaberne  
 
19:25 – 19:35 
Troels og Kasper 
orienterer 
 

 Troels, Kasper og Lance har 

deltaget i mødet. 

 

Der blev orienteret om ka-

rakter, elevtrivsel og skolers 

løfteevne. Kvalitetsrapporten 

sendes rundt efterfølgende. 

Vejle kommune ligger over 

landsgennemsnit og Bred-

agerskolen ligger nr. 7 i 

Vejle. 

 

Specialcentrer retænkes i 

Vejle. De skal rumme flere 

typer elever og flere elever 

skal gå i skole tættere på 

nærområdet. 

Mellemformer (gen)opfin-

des. Dette tænkes som lokale 

tilbud med tættere tilknyt-

ning til almenområdet.  

 

Bredagerskolen er pt op-

mærksomme på, hvordan vi 

kan byde os til. 

 

2. Orienteringspunk-
ter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
c. Fra UCL v. Lotte 

Film om Bredagerskolen b.  

Filmen er fin.  

Lærerassistentstuderende fra 

Holland er på Asgård i 6 

uger.  
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Skinnebach 
d. Fra personalet 
 
 
19:35 – 19:40 
Lance 
 

 

c.  

25 lærerstuderende er startet. 

 

 

Lance har været på Asgård 

de sidste to uger. Der er lavet 

nye struktur op for enkelte 

elever. Det begynder at have 

effekt. 

 

 

3. Evt. 
 
19:40 – 19:45 
Lance 

Afprøvning af skolejakke (julegave) ift. 

størrelse. 
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