
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Torsdag den 28.01.21 

STED: TEAMS-møde TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: AMV 

Til stede: 

 

Niels Røjkjær Dalmose (ND), Trine 

Hvidbjerg Kryger-Jensen (TJ) Tanja 

Wøldike Møller Madsen (TM), Anja 

Møller-Vestfal (AMV), Marlene 

Damgaard (MD), Monika Bukhave 

Fruergaard (MF), Klaus Asbæk, (KA), 

Johannes Mølgaard (JM), Stefan 

Brændgaard (SB), Brian Rasmussen (BR), 

Lillian Krarup (LI), Mads Medom Madsen 

(MA) 

 

Afbud:  

Fraværende: Trine Hvidbjerg Kryger-

Jensen 

 

1. Økonomi 

Baggrund for tildeling af økonomi til 

skole og SFO 

Hvordan læser og forstår man 

økonomiudskriften? 

 

Årets resultat for 2020 

Budgettal for 2021 

 

Præsentation af budgetforslag for 2021 

Drøftelse og godkendelse. 

 

Brian gennemgik baggrunden bag tildelingsmodellen til skolens 

økonomi og forklarede forudsætninger og parametre for 

tildelingen.  

Gennemgang af regnearket. Økonomien tildeles på baggrund af 

elevtal, klassetal, timetal, en gennemsnitlig undervisning pr. 

lærer. Holddeling og tolærertimer til indskolingen tildeles 

specifikt. Der er også taget højde for, at små skoler skal 

eksistere. 

Skolebiblioteket, Herning Model Skole, tosprogsundervisning 

og ordblindeindsatsen er der ligeledes sat et særskilt beløb af til. 

Der er også afsat penge til ledelse og administration, teknisk 

servicemedarbejdere og til bygningsdrift.  

 

Brian gennemgik forslag til skolens budget for 2021 og det blev 

godkendt. 

Brian gennemgik forslag til SFO’ens budget for 2021, og det 

blev godkendt. 

 

De forventede resultater for 2020 blev gennemgået. Regnskabet 

er endnu ikke helt afsluttet, så der kan komme små 

forskydninger.  

SFO’ens resultat for 2020 blev et + på 95.000 kr (svarende til 

1,5% af budgettet) 

Skolens resultat for 2020 blev et + på 650.000 kr (svarende til 

1,5% af budgettet) De 300.000 kr. af disse er Corona-

kompensation, der er kommet i december måned.  

 

Begge beløb ønskes overført til regnskabsåret 22/23 

 

2. Elevrådet.  

 

Nyt fra elevrådet. 

 

Der er ikke noget nyt fra elevrådet. 

Drøftelse af hvordan vi får aktiveret elevrådet og dermed 

barnets stemme bedre med i skolebestyrelsen. 

Ideer: bestyrelseskontakt til elevrådet, bedre inkludering af 

eleverne i gruppen. 



3. Principper revision 

 

Revideret princip om 

skolehjemsamarbejde til beslutning og 

godkendelse. 

Beslutning om næste princip til revision. 

 

Bilag:  

Princip om skolehjemsamarbejde 

 

Det tilrettede princip blev drøftet.  

 

Tilføjelse i starten af princippet om ledelsens rolle, hvis et 

samarbejde går skævt. 

Tilføjelse: det er som udgangspunkt et samarbejde mellem 

lærerne og forældrene – og i de tilfælde, hvor det er svært, kan 

ledelsen inddrages. 

4. Skoleårets planlægning 

Rammerne for skoleårets planlægning. 

Ansøgning om afkortning af skoledagen. 

 

Der er mulighed for at søge om afkortning af skoledagen for 4.-

9. årgang fra 33 til 31 ugentlige timer.  

De timer, man søger afkortet med, bruger vi på Snejbjerg Skole 

til holddelingstimer i dansk og matematik samt læringsdialog. 

Lærernes evaluering af dette års afkortning af skoledagen er 

meget positiv. 

Ansøgningen skal udfærdiges og indsendes d. 12. februar. 

Børne-familieudvalget skal behandle denne ansøgning på sit 

møde d. 10. marts. 

Skolebestyrelsen nikker til denne ansøgning, som Anja skal 

underskrive.  

 

Generel drøftelse af fornuften i, at man skal ansøge om dette 

hvert år. Opfordring til, at formand og næstformand tager dette 

med til næste samrådsmøde med henblik på at lave en fælles 

skrivelse vedrørende dette. 

5. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO (se 

pkt. 1) 

- Coronasituationen, herunder skole-hjem-

samtaler 

- Personalenyt 

- Nyt fra SFO 

- Trafikudvalget 

- Kommunikationsudvalget 

 

 

Coronasituationen  

Det er ledelsens indtryk, at det går overvejende fornuftigt. Der 

kan i øjeblikket mærkes en afmatning i elevernes motivation og 

der er stigende fokus på elevtrivsel. 

Der er dagligt ml.30-40 elever på skolen i nødpasning eller fordi 

man har behov for det.  

Skole-hjemsamtaler foretrækkes afholdt fysisk og derfor er flere 

af disse i øjeblikket udskudt. Intensionen er fortsat, at de 

afholdes inden sommerferien. 

 

Personalenyt 

Der er ansat en barselsvikar frem til sommerferien for en 

medarbejder, der går på barsel i uge 8.  

Der er ansat en pædagogmedhjælper i SFO, da vi har en 

medhjælper, der skal starte på Politiskolen. 

 

Nyt fra SFO 

Der er nødpasning i SFO i øjeblikket for ca. 30 børn i 0.-3. 

klasse. Der køres normal åbningstid. Pædagogerne og 

medhjælperne understøtter skolearbejdet. Det går rigtig godt.  

 

Intet nyt fra trafikudvalget og kommunikationsudvalget. 

 

6. Eventuelt. 

 

Tour de bestyrelse – 4 webinarer, der er interessante for 

skolebestyrelsen. Relevant at dele sig: 

Verdensmål og bæredygtighed: Anja 

Barnets stemme: Monika, Tanja og Lillian 

Kommunikation: Marlene og Niels 

Tages op på næste skolebestyrelse igen. 



7. Næste møde. 

 

 Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 18.30-21.00 

 

 


