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Referat 

 

Mødedato 

 

Onsdag den 26. 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,  Kasper Madsen, Karen 

Berg Jørgensen, Patrick Nygaard Vilhelmsen 

 

Mødeleder: Troels Seerup 

Ordstyrer: Karen Nørgaard Andresen 

Referent: Mette Nielsen 

Tidstager: Mette Nielsen 

Evt. afbud bedes meddelt til: 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk 

 

Fraværende: 

Karen, Patrick, Kenneth og Claus 

 

 

 

 

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 ar-
bejde. 

Elevrådet deltog ikke i mødet. 

2. Orientering ift. 
regnskabet 2019 
 
Lance 
 
17:25 – 17:40 

Lance giver en status på regnska-
bet for 2019.  

 
 

Regnskabet 2019 blev gennem-

gået. 
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Bilag: Regnskab 
2019 

3. Lance fremlægger 
budget 2020 

 
Bilag: udkast til 
budget (eftersen-
des først mandag) 
 
17:40 – 18:00 
Lance 
 

Lance fremlægger udkast til bud-
get 2020.  

Budget 2020 blev fremlagt.  

Det er første drøftelse da budget-

tet ikke har været i MED. 

Der er planlagt med besparelser 

på løn, fagkonto og klassekonto. 

 

Påtænkt afsked på kontoret – skal 

det skrives med? 

 

Kontooversigten er rettet til og 

blev gennemgået. Alle fagkonto 

blevet reduceret og udregnet efter 

antal elever. 

Budgettet er grundlæggende be-

stemt af elevtal. 

 

Næste step er at budgettet kom-

mer i MED i marts. Derefter 

kommer det igen i skolebestyrel-

sen med personalets kommenta-

rere. 

 

4. Forældrefolder om 
strukturen på Bred-
agerskolen.  
 
18:00 – 18:30 
 
Bilag: Eftersendes 
fra arbejdsgrup-
pen. 
 
Troels 

 

Arbejdsgruppen fremlægger ud-
kast til forældrefoldere om struk-
turen på Asgård, Midgård og Ud-
gård. 
 
 

Arbejdsgruppen har været samlet 

og fremlagde det foreløbige ar-

bejde. 

 

Arbejdsgruppen arbejder videre 

med at optimere layout. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler at der 

udarbejdes tydelige pædagogiske 

formål for holddannelse i de for-

skellige afdelinger. 

 

Det arbejder skolen videre med. 

De pædagogiske formål vil være 

forskellige i de forskellige afde-

linger. 
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Det faglige er også vigtigt at 

medtænke. 

Det er vigtigt at det bliver så kon-

kret som muligt. 

 

Mødet med forældrene er i april. 

Derfor skal folderen være færdig 

til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Skolebestyrelsen laver folder-for-

slaget færdige inden næste møde 

så ledelsen også kan nå at rette til 

inden næste møde. 

 

5. Timefordelingsplan 
fremlægges til god-
kendelse 
 
18:30 – 18:45 
Lance 
 
Bilag: Timeforde-
lingsplan 

 Skolebestyrelsen godkender for-

slaget.  

 

På 5. årgang vil den 3. lektion, 

når der er svømning blive taget af 

det skema der ligger op til idræts-

timerne. 

 

 

6. Praktik for 8. år-
gang 
 

 
18:45 – 19:00 
Lance og Mette 

I kommende skoleår skal 8. årgang 
i praktik. Dette er besluttet af byrå-
det. Skolebestyrelsen skal tage stil-
ling til om det er 3 eller 5 dage. 
Endvidere lægges der op til at be-
styrelsen aktiverer forældrene ift. 
mulige praktikpladser. 

 

 

Skolen anbefaler 5 dage. 

 

Vi vil gerne have alle elever ud 

samtidig. 

 

Det kan være rigtig svært at finde 

praktikplads. Måske er det lettere 

for de unge og for arbejdspladsen 

at klare opgaven. 

 

Formålet med praktik er: Hvad 

vil det sige at have en arbejds-

plads? 

 

Der er et stort arbejde både for 

forældre og teamet på 8. årgang. 

 

Der kan etableres samarbejde på 

tværs af skoler. 
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I skolebestyrelsen er der flertal 

for 5 dage.  

 

7. Høringssvar på  
 

Høringsbrev om-

kring forslag til or-

ganisering af spe-

cialtilbud. 
 
19:00 – 19:15 
Lance og Troels 
 

Hvorvidt skal skolebestyrelsen ud-
arbejde et høringssvar? 

Hørringssvaret kunne rumme at 

”den nordlige det af kommunen” 

med fordel kan blive på Bred-

agerskolen. Vi har lokaler (Ru-

nerne) til formålet og en ledelse 

der vil gå ind i det. 

 

Det er vigtigt at vi får beskrevet 

det fagligt og at økonomien føl-

ger med. 

 

Man starter ud med at det er ind-

skolingselever. 

 

Med et hørringssvar vil skolebe-

styrelsen sende et signal om at vi 

er interesserede. 

 

8. Kvalitetsrapport 
 
19:15 – 19:30 
Lance og Troels 

Kvalitetsrapporten gennemgås og 

drøftes set ift. Bredagerskolen. 

Punktet udsættes til næste møde, 

hvor der sættes mere tid af til det. 

9. Orienteringspunk-
ter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
c. Fra UCL v. Lotte 
Skinnebach 
d. Fra personalet 
 
 
19:30 – 19:35 
Lance 
 

Ansættelser b. Opdatering på Asgård: Der er 

etableret en mellemform for to 

elever. Det er i højgrad centreret 

omkring praktiske gøremål. En 

anden elev har ene undervisning 

pt.  

Derudover er der er lavet perso-

nalemæssige ændringer for at 

sikre ro i børnegruppen. 

 

I dag er der lavet ansættelser af 3 

nye lærere. 

 

Skolebestyrelsesvalg skal afhol-

des i år, hvis man skal kunne 

sidde i to år.  
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Karen, Kasper, Litha og Nanna 

de er på valg + der mangler en 

suppleant.  

Lance gennemgå procedure for 

valget.  

Valget sættes på dagsordenen på 

næste skolebestyrelsesmøde. 

 

c. Lotte går på pension og dette  

var hendes sidste skolebestyrel-

sesmøde. 

Tak for Lottes gode og stabile 

indsats for Bredagerskolen gen-

nem årene. 

10. Evt. 
 
19:35 – 19:45 
Lance 

Afprøvning af skolejakke igen (ju-

legave) ift. størrelse. 

Udsat til næste møde. 

11. Frivillig rundvisning 
i skolens nye sci-
encelokaler. 
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