
Skolebestyrelsesmøde, Øster Snede Skole onsdag 

den 14. april 2021. 

 
Dagsorden: 

54. Siden sidst 

a. Covid-19-status på skolen 

i. Opstart med brobygning 

ii. Alle tilbage i skole 

iii. Prioritering af tildelte midler 

 

5. og 6. klasse er tilbage på skolen. - men ikke alle på samme tid. Så nu har vi alle børn 

tilbage på skolen. Børnene er glade for at komme i skole og det er dejligt at have dem 

tilbage. 

6. klasse har drama i denne uge med Komediehuset (udskudt fra skolefesten tilbage i 

november). De er godt igang med skuespil og drama.  

Brobygningsbørnene er startet og er også godt i gang.   

Der er nu derfor 3 enheder i sfo (brobygning,  på skole og i klubhus - stort puslespil med 

personaledækning.  

 

Vi fik knap 17.000 kr til en ekstraordinær indsats til trivsel og faglighed (ud af 6 millioner på 

landsplan). De fleste penge var øremærket afgangselever.  

Pengene skal bruges på denne side af sommerferien. 

På ØS har vi prioriteret 500 kr til hver klasse. Er blevet brugt til f.eks. legeplads aktiviteter og 

3. kl. har valgt at bruge dem til deres tur til Kongernes Jelling i denne uge. 

Resten af pengene er øremærket en faglig indsats. Udgiften til Komediehuset i denne uge 

ligger på linje med de penge der er tilbage. Derfor er de brugt til dette i første omgang. 

Vi skal ikke aflægge regnskab - men beskrive hvad vi har brugt pengene til. 

 

Affaldsordning på skolen: Vi når nok ikke at komme igang til 3. maj pga. leveringsproblemer. 

Der bliver lavet en indsats i klasserne for at løfte opgaven og for at have en pædagogisk 

tilgang til opgaven. 

Økonomien i det er ikke dækket helt - så der ligger en udgift som skal dækkes i skolens 

budget. 

 

55. Økonomi 

a. Regnskab 2020 

Rammeopgørelse - dvs. at den er foreløbig. Udgangspunktet er 438.000 kr i underskud. 

Overført underskud fra 2019 på 269.000,- er også med i beløbet 

Vi har haft en kalkuleret overnormering på løndelen. 

Har hentet noget på besparelser af vedligehold af bygninger. 

Samlet set underskud i 2020 - men størstedelen er segregering og underskud fra 2019. 

Selvfølgelig ikke tilfredsstillende at skulle spare samtidig med at nogle skoler henter 

overskud på denne tildelingsmodel.  

 

b. Budget 2021 



Samlet forventning til budget for 2021 - underskud på godt en million, hvilket er meget 

usikkert, da der er mange ubekendte og ikke taget højde for refusioner og diverse 

reguleringer.  

Havde regnet med overskud - men uforudsete segregeringer er kommet til. Forhåbning om 

regulering ift. udgift til segregerede elever. 

Udgifter ang. covid 19 - f.eks ekstra lønninger til opdelt SFO, ekstra undervisningsmidler og 

rengøring mv. Regner med at blive kompenseret for noget af dette. 

Underskuddet for 2020 trækkes med. 

Affaldsordning.  

Prioriteret overnormering i 6. kl. 

Indtægter: Refusioner ved sygemeldinger mv. 

Opsummering: Der er mange usikkerheder i det og vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige 

om dette er retvisende. Der er mange ubekendte omkring budgettet. 

 

c. Prioritering ift. lejrture i år 

6. klasses bornholmertur i år udskudt fra første del af skoleåret. Udgiften er helt fra efteråret 

og regningen er betalt - så der er ikke mulighed at aflyse og få pengene refunderet. 

Som det er nu anbefaler man ikke at tage på overnatning med elever. Vandrerhjemmet og 

DSB siger god for en coronasikker tur, men der er flere udfordringer i det. Der er indkaldt til 

forældremøde i 6. klasse - men det er meget uvist hvad der kommer til at ske. 

Måske står vi en situation hvor vi har den fulde udgift og 6. klasse ikke kommer afsted og 

derved ikke får noget for pengene - så får skolen heller ikke forældrebetalingsdelen.  

 

3. klasses lejrtur kan måske gennemføres uden overnatning, hvis det bliver nødvendigt, men 

vi afventer også her. 

 

56. Skolefest for kommende skoleår, fredag d. 5. nov. 

Vedtaget at fastholde den dato. 

 

57. Timefordelingsplan for kommende skoleår 

Skolebestyrelsen skal omkring timefordelingsplanen for det kommende skoleår.  

Der er ingen ændringer - er ligesom i år og efterlever retningslinjerne. 

 

58. Skoledagens længde for kommende skoleår 

§16d (Forkortelse af skoledagens længde for mellemtrinnet). Drøftelse af, hvordan det er 

brugt. Ledelsen indstiller til, at vi fortsætter som nu med at forkorte med 2 timer i 4.-6. 

klasse. 

Hvert år skal skolebestyrelsen tage stilling til ovenstående. Dette har vi kørt med de sidste to 

år.  

Indstillingen fra skolen er, at vi skal fortsætte med det.  

Det vedtages af skolebestyrelsen, at vi fortsætter som de sidste to år. 

Ringetider for næste skoleår ændrer sig lidt  - bla. pga bustiderne. 

Forventningen  til næste skoleår er i øjeblikket: 

Tre dage til 13.15 i indskolingen. Det er det der passer med årets samlede skoletimer (til 

forskel fra i år, hvor de faktisk har haft 10 timer for meget på årsbasis). 

I forhold til mellemtrinnet er det ikke helt på plads hvilken dag de skal have den sene dag - i 

forhold til hvilken dag vi kan have den sene busafgang. 

 



59. Personalesituation 

Information om den aktuelle personalesituation og om ansættelse pr. 1. august, hvor vi skal 

have en ny lærer 

 

a. Stillingsopslag. Samtaler d. 4. maj. Hvem deltager? 

Fra kl. 17.30 og frem. Niels og Lisbeth deltager sammen med Hanne E. og Mads 

 

60. Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen 

Vi tager det på næste møde -  så bliver det et junibrev. 

 

61. Kommende konstituering af skolebestyrelsen (pr. 1. august) 

Niels melder sig på banen til formandsposten. 

Vi tager det op igen på næste møde - og konstituering inden sommerferien.  

Forslag om årshjul - så hele bestyrelsen kan arbejde med på opgaverne.  

Forslag om at den nye formand skriver nyhedsbrev inden sommerferien. 

Der er dialogmøde den 7/6. Berit sender materiale til Niels. 

Vi har møde den 26. maj og her konstituerer bestyrelsen sig helt. 

 

62. Evt. 

Tanken om sommerarrangement i år i stedet for den aflyste skolefest bliver ikke realistisk i 

år,  

Vi holder fast i de klassearrangementer, der kan lade sig gøre i forhold til retningslinjerne. 

 

 

63. Punkter til næste møde 

Konstituering. 

Nyhedsbrev. 

Info om kommende skoleår. 

 

 

Referent: Berit Kjærgaard 

 

 


