
Forslag til dagsorden Bestyrelsesmødet d. 8. april 2019 kl. 17. 00 – 19.00 

Afbud: Brian, Linda, Charlotte (erstattes af Bente) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ref.:  Godkendt 

 
2. Elevrådet 

Ref.: Udgår 

 
3. Økonomi i NØSD: 

 
- Børnetal 
- Elevtal 
- Nedsparingsplan 

Ref.: Breum 12 børn, Jebjerg 8, Fursund 9 - antal fødte børn i 2018 (Fur 5 børn). Jebjerg USFO 
48, Fursund USFO 12, Breum børnehave 35.  
Skolerne fremskrevet til 2019: Fursund 56, Breum 243 - heraf  , Jebjerg 103. 
Det er de børn, der er regnet med i forhold til budget. 
Nedsparingsplan: 300.000,- i 2019 såfremt vores elevtal holder, aftalt med skoledirektøren. 
Det klares ved, at det lagte budget holdes.  
Økonomiudvalg har besluttet af underskud i Familieudvalget skal trækkes af kassen, ikke som 
tidligere betales af skole- og dagtilbud. 
Ingen tilbagemelding endnu ang. høringssvar om specialundervisning. 
Orientering om Økonomisk decentralisering. 
2 lærere på Breum afdelingen har fået nyt arbejde og 1 medarbejder på Fursund afdelingen er 
indstillet til ufrivillig forflyttelse. Dette vil give et resultat i regnskabet. Det betyder også at de 
tilbageværende lærere skal ”løbe stærkere”. Det er den nuværende tildelingsmodel, der er den 
store synder. 
Næste års budget kommer ud på mail, så snart det kommer ud. 

 

4. Orientering fra Dagtilbud og skole (15 min.) 

Ref.: Orientering om fritidsundersøgelse, Ferieplan 2020, Kend dit land (målrettet 4.kl.) 
Kulturministeriet, Besøg på Jenle (3. el. 4. el. 5. …), Ny skolesocialrådgiver, Aula - personalet 
skal fredag d. 12.-4. lære mere om det, Jens Kvist kommer på bestyrelsesmøde i juni, folder og 
aktiviteter omkring 6.kl., Undersøgelse omkring Kvalitet i dagtilbud - et 3-4 årigt projekt, som 
Skive kommune har valgt at gå ind i. 

Der kommer til at ske en omrokering i ledelsen, det vil der komme noget ud om på skrift. 
Der kommer en reminder ang. skolefest for indskolingen ud tirsdag. 



 

5. Nyt skoleforlig – ny organisering af næste skoleår (20 min.) – bilag kommer 

Ref.: Orientering om forligets forslag og om de tre mulige scenarier i forhold til det. 

 

6. IT – hardware – Hvad skal skolerne betale? Herunder forsikring og ansvar (15 min.) 
 

- Bilag på skolernes intra m. kommunens holdning og Justitsministeriet vedr. 
ansvar og forsikring. 

- Skal skolerne selv stå for indkøb af høretelefoner eller er det en forældre 
udgift? 

Ref.: Udsættes til næste møde. 

 

7. Dagtilbudsleder – Bente deltager om læreplaner i dagtilbud (10 min.) 

Ref.: Orientering 

 

8. Mad i overbygningen (nyt fra arbejdsgruppe) fra sidste møde 

Ref.: Udsættes til næste ordinære møde 

 
9. Invitation til politisk udvalg – bilag kommer 

Ref.: Børnefamilie-udvalg, Kirsten har sendt invitation, der følges op i denne uge. Når vi ved, 
hvornår de kommer, indkaldes vi til et formøde, for at blive klædt på til at møde politikerne. 

 
10. Kommunikation. Hvad skal videreformidles til alle forældre fra dette møde? 

Ref.: Der er en ubekendt i forhold til planlægning af næste skoleår (folkeskoleforlig). 
Faldende børnetal.  
Man er startet med samlæsning på Breum skole (1.-2.kl.) 
Der er udtalt en kritik af kommunikationen på Breum skole, det er blevet debatteret, taget 
hånd om. 
Der kommer til at ske nogle ændringer på ledelsessiden. 
Hvis forældre er utilfredse, hvem skal de da rette henvendelse til. 
Opfordre forældre til at bakke op om skolefesten for indskolingen. Vi er jo en fælles skole. 
Orientering om Aula. 
 
 

 



11. Evt.  

Ref.: Ide: lave folder på hver matrikel. De der deltager i kursus for 
forældrebestyrelsesmedlemmer for dagtilbud, melder tilbage til Bettina, der laver en samlet 
tilmelding. 

 

Ref.: Lisbeth Laustsen 


