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Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.00 til 

20.00 
 
Repræsentanter  

Morten Thielsen, fmd. og mødeleder  Jens Olsen, skoleleder 

Camilla Kruse, medarbejderrepræsentant   Lea Ising 

Kenneth Thornild     Anette H. Martin, medarbejderrepræsentant 

Thomas Bille-Ahmt  - afbud      Line V. Vahlgren, afdelingsleder, referent 

Henrik Jørgensen n.fmd. og ordstyrer  Maria Elborg Noer      

Henriette Bohn Jensen n.fmd. - afbud   Sofie Langhede, elevrepræsentant  

Elliot W. N. Andersen – elevrepræsentant, afbud 

 

Punkt 18 Opfølgning siden sidst (O/5 min) 

Referatet fra sidste SB-møde mangler at blive lagt på skolens hjemmeside, 

men vil blive det snarest. 

Resumeet fra sidste møde er udsendt til alle kontaktforældre. 

Kenneth skriver dagens resumé. 

Det er alene referaterne og ikke resuméerne der lægges på skolens 

hjemmeside. 

Henrik er ordstyrer til aftenens møde. 

 

Punkt 19 Statusprogram for temamøde med kontaktforældrene den 22/11 

v/Maria og Lea (B/10 min) 

Maria og Lea fremlagde programmet for temamødet.   

Skolebestyrelsen (SB) bakker op om oplægget. 

SB opfordrer til at alle kontaktforældrene møder op, for at vi får et bedre 

møde og en bredere dialog. 

 

Punkt 20 Høringssvar ny Ressourcefordelingsmodel for inklusionsområdet ny 

model fra Skole- og Børneudvalget SBU - mulige konsekvenser for 

Mosedeskolen (D/20 min) 

Rettelse: Den nye ressourcefordelingsmodel er for almenområdet og IKKE 

inklusionsområdet. 

Hvis den nye ressourcefordelingsmodel bliver vedtaget vil Mosedeskolen få 

en mindre tildeling, end den gør i dag. Det kommer til at betyde, at skolen 

skal finde omfattende besparelser på budgettet og det vil få store 

konsekvenser for aktiviteter og tilbud på Mosedeskolen. 

SB arbejder videre med høringssvaret. 

 

Punkt 21 Første drøftelse om et evt. principforbud mod ”energidrikke” 

v/Henriette og Camilla (D/15 min) 

Grundet afbud rykkes punktet til næste møde. 

 

Punkt 22 Kort nyt (O/10 min): 

 Skolebestyrelsen 

 Elever 

 Medarbejderrepræsentanter 

 Ledelsen 

Dette punkt blev ikke nået på mødet. 
 

Punkt 23 Besøg af Claus Jensen fmd. Skole- og Børneudvalget (D/60 min) 

 

Som beskrevet i referatet fra sidste møde havde SB opstillet en række 

spm. til drøftelse med Claus. 
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- Musical og styrket praksisfaglighed 

- Ny skolestruktur/skoledistrikter 

- Klassekvotienter/dispensationer/søskendegaranti 

- Renovering/ombygning/vedligeholdelse 

- Børn med særlige behov 

- Udsultning af skolernes økonomi 

- Ressourcefordelingsmodel 

 

Der var en god og til tider skarp dialog med Claus om de forskellige 

spørgsmål. Resumé fra SB indeholder en nærmere beskrivelse af hvad der 

kom frem i debatten. 

 

 

 

 

D: Dialog  B: Beslutning  O: Orientering 

 

 

Punkter til kommende møder 

 Projekt udsmykning af gangareal 

 Meebook, årsplaner, elevplaner etc. 

 Opdatering visions- og værdigrundlag 

 Aula 

 Koncept og konsekvenser for afvikling af lejrskole ressource/ økonomi i.f.m. OK 18 

 Evt. nyt logo i.f.m. 50 års jubilæum 14/1-2020 

 Skal vi etablere vores egen Gåbus? 

  
 

Med venlig hilsen 

Morten O. Thielsen                      Jens Olsen 

Formand                         Skoleleder 


