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Referat 
 
 

Mødedato 

Tirsdag 11. september 2018 

Mødested/lokale 

Urds Brønd 

Mødetidspunkt  

kl. 17.15 

Forventet sluttidspunkt  

kl. 20:30 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Jesper Antoni Nicolaisen, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pedersen, Litha 
Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Troels Seerup, Heidi Mølgaard, Kasper Madsen, Troels Andersen, Mette Hjelholt 
Nielsen, Lasse Koefoed og Mette Lindholm Diderriksen  
Mødeleder: Troels Seerup 

Ordstyrer: Kasper Hedegaard Pedersen 

Referant: Troels Andersen 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Mette Hjelholt Nielsen 
mhjel@vejle.dk  

Fraværende:  
Claus Didriksen, Nana Lunøe og Kenneth Larsen 
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Dagsordenspunkt Mål Tidsplan/Referat 

1. Principper for 

budgetlægning og 

opfølgning 

Skolebestyrelsen tilegner sig viden og overblik over strukturerne 
for budgetlægning på skoleområdet. 
Mulighed for forståelsesmæssige og opklarende spørgsmål 
Ved Troels Andersen 

 
Bestyrelsen har fået indblik i 
et skoleår contra et budget 
og regnskabsår, herunder 
hvilke håndtag, som 
bestyrelsen reelt har 
mulighed for at påvirke. 
 

2. Budgetopfølgning 

 

Skolebestyrelsen får indsigt i de faktiske forhold omkring skolens 
økonomi på nuværende tidspunkt i forhold budgettet. 
 

Bestyrelsen fik fremlagt 
handleplan for genopretning 
af Bredagerskolen’s 
økonomi. 
 
Bestyrelsen fremkom med 
ønsker til fremtidig 
fremlægning af 
budgetopfølgninger 
 
På kommende 
bestyrelsesmøde den 29. 
oktober fremlægges 
budgetopfølgning pr. 30. 
september 2018. 
Budgetopfølgningen er 
forinden gennemgået med 
forvaltningen op i mod den 
indgåede handleplan for 
foråret 2018.  
På samme møde fremlægges 
en grafisk fremstilling af 
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budget og regnskab med 
sammenlignelige tal. 
 

3. Årshjul og 

forretningsorden 

Debat og beslutning om det konkret fremsatte forslag om færre 
møder. Se Årshjul vers. 3 
 

Oplæg til årshjul 
gennemgået. Der indlægges 
møde den 29. november, 
hvor den nye skoleleder 
bydes velkommen og 
julefrokost. 
 

4. Strategi, vision og temaer  Faciliterende proces og beslutning om indholdet på skoleårets 
møder i Skolebestyrelsen. 

Hvilke temaer vil 
skolebestyrelsen arbejde 
med i den kommende 
periode. 
3 grupper arbejde med 
facilitering af punktet og 
strategier, visioner og 
temaer blev lagt frem. 
 
Herunder temaer m.v., som 
skolebestyrelsen vil arbejde 
med i de kommende 4 år. 
 
strategi, visioner og 
temaer.JPG 
 

5. Arbejdsgrupper Drøftelse af arbejdsgrupper  Beslutning om at der 
arbejdes med 
arbejdsgrupper. 
 
Arbejdsgrupper nedsættes i 
forhold til specifikke 
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opgaver, og som kan komme 
med et gennemarbejdet 
materiale til 
skolebestyrelsesmøderne. 
 
 
Vigtigt at få defineret 
arbejdsopgaven, som 
nedsættes i forhold til den 
konkrete opgave/ønske. 
 
Enighed om at 
arbejdsgruppen kommer 
med et oplæg til diskussion 
og beslutning med respekt 
for arbejdsgruppens arbejde. 
 
 

6. Bredagerskolens holdning 

til lektier 

 

Præsentation af beskrivelsen af Bredagerskolens generelle 
holdning til lektier som efterfølgende lægges på skoleporten 
 

Beskrivelsen gennemgået 
Forslag til layout og indhold 
fremkommet, således at det 
beskrivelsen bliver mere 
levende. 
Skoleleder arbejder videre 
med beskrivelsen 

7. Orienteringspunkter  

 Fra formanden 

 Fra ledelsen og 

personalet 

 Fra UCL v. Lotte 

Skinnebach 

 
 

Formanden 

1. runde samtale til ny 

skoleleder den 12. 

september 18 

 
Ledelsen 
Madordning på Asgård 
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 Fra elevrådet (udgår 

denne gang, idet der 

ikke er valgt elever) 

- 3 måneders forsøg på 

gratis mad på Asgård 

i SFO’en 

En del af den 

princippet om mad og 

måltid på 

Bredagerskolen 
 
Mødetider på skolen om 
morgenen 

- Mødetid kl. 8.00, 

hvor der også er tilsyn 

med eleverne. 

- Følges løbende 
 
 
Bevægelse i Udgård 
 
I Udskolingen er der 
opmærksomhed omkring 
bevægelse – princippet er at 
alle deltager i en valgt aktivitet, 
men erfaringen er at enkelte 
går andre steder hen. 
Eleverne har fået orientering 
om at skolen ønsker friheden 
herfor, men at det også 
forpligter for eleverne. 
 
5.10 personalets dag – 
festligholdelse 
(skolebestyrelsen laver oplæg) 
 
UCL 
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Nyt stor hold startet på 
læreruddannelsen 
 
Indgået samarbejde med skoler, 
herunder Bredagerskolen i 
forhold til fab-lab 
 
Elevrådet 
Møbler i fællesrummene (slå ud 
borde) 
Vandautomat i 9. årgang 
 
Ønske om separat parkering til 
scotere. 
 

8. Lukket punkt  Information  10 min 
 

 
Lasse – elevrådsformand 
Mette – næstformand 
 
 


