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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

79. Orientering.  

 Formanden 

 Dialogmøde med BFU 20. januar. 

 

 Skolelederen 

 Danmarksindsamling. 

 Nationale trivselsmåling starter i perioden 20. januar til 20. marts. Skolen afvik-

ler undersøgelsen i start marts.  

 Høringssvar til BFU sendt fra skolens bestyrelse vedr. forslag omkring budgetre-

duktioner.  

 Dialogmøde i byrådet. 

 

 Rød Fløj 

 

Værdiarbejdet i indskoling. 

 

 Gul Fløj 

 

 Grøn Fløj 

 

Elevfest  

 

 Centerklasserne 

 

 SFO  

 

 Medarbejderrepræsentanterne 

  

 Elevrådet 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning i bestyrelsen  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-01-28 Sagsliste, 

 

Beslutning:  

 

80. Etablering af faglokaler HDS og Musik 

Som fast punkt orienterer ledelsen/byggeudvalget om de seneste tiltag vedr. etableringen af skolens 

kommende faglokaler. Der har været afholdt byggemøde den 9. januar, hvor HDS lokalet blev gen-

nemgået i forhold til indretning og placeringer af diverse maskiner. Desuden fik skolen en glædelig 
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nyhed den 20. december, hvor forvaltningen har indvilliget i at betale for udgifterne til HDS-lokalet 

(dog ikke nye maskiner)  

 

(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen informeres om nye tiltag siden sidste bestyrelsesmøde  

 

  

Bilag: Plantegninger mv.  

 

Beslutning:    
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SAGER TIL DRØFTELSE: 

81. Valgperioder for skolebestyrelser i Vejle Kommune 

Den 11. december 2019, vedtog Byrådet den revidere udgave af styrelsesvedtægten for Vejle Kom-

munes skolevæsen. Ændringen af styrelsesvedtægten vedrører primært skolebestyrelsernes mulig-

hed for, at anvende 2 eller 4 årige valgperioder for de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrel-

serne. Muligheden for anvendelse af forskudte valg er bibeholdt. 

  

Af den nu gældende styrelsesvedtægt fremgår det at: 

  

Skolebestyrelserne kan altså lokalt beslutte om der anvendes 2 eller 4 årige valgperioder for foræl-

drevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, besluttes der eksempelvis at indføre 2 årige valgperioder 

gælder dette for alle medlemmer valgt af forældre. 

  

Som følge af ovenstående er der følgende muligheder på Mølholm Skole. 

  

 4 årige valgperioder uden forskudte valg – valg hvert 4 år. 

 4 årige valgperioder med forskudte valg – valg hvert 2 år. 

 2 årig valgperiode uden forskudte valg – valg hvert 2 år. 

 2 årig valgperiode med forskudte valg – valg hvert år. 

  

I overgangen fra det nuværende grundlag for skolebestyrelsernes sammensætning og valg, til det nu 

gældende grundlag gælder det, at forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne fortsat er med-

lem indtil deres mandat udløber. Valgmøde på Mølholm er mandag den 20. april kl. 18.00. 

  

 

 

Skoleledelsen forslår en drøftelse i bestyrelsen af punktet med henblik på en beslutning af valgperi-

oder for bestyrelsen på Mølholm Skole.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunens skolevæsen, valgforordning, oversigt over valget 

2018.  

 

Beslutning:     
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82. Driftsbudget 2020 

 

Skolen kender endnu ikke det endelige beløb, som bliver overført fra kalenderåret 2019. Hvis vi får 

det inden mødet tager ledelsen det med. Men på baggrund af tallene, som er udmeldt fra forvaltnin-

gen kender vi de faste beløb, som skolen råder over til uddannelse, undervisningsmidler med videre 

– under ét kaldt for driften. Det budget prøver vi at få sammenstykket og fremsendt til godkendelse 

i MED-udvalget den 7. februar. Med forbehold for godkendelse i MED-udvalget vil ledelsen foreslå 

at driftsbudgettet godkendes på skolen. 

Med henvisning til 3. kvartals regnskabsopfølgningen vil de overskydende midler i 2019 blive brugt 

til etablering af faglokaler.  

 

Med hensyn til lønbudgettet, så vil der på almenskolen og i centerklasserne være færre midler til 

rådighed på skolen i 2020. Det skyldes bl.a. forslag om generelle budgetreduktioner, en stigning i 

segregerede elever siden 2019 fra 2 til 4. Midlerne skal tages med forbehold, da vi selvfølgelig også 

skal have plads til at segregere yderligere elever, hvis det bliver nødvendigt. De midler, som vi har 

til rådighed skal selvfølgelig bruges til støtte for de elever, der ikke er segregerede fra skolen.  

Lønbudgettet i centerklasserne er meget usikkert – men som det tegner i skrivende stund falder 

elevtallet fra 83 til 71. Vi forventer, at der fortsat vil være enkelte elever på de kommende visitatio-

ner men ikke i den størrelsesorden som vi har set tidligere.  

 

Skoleledelsen forslår en gennemgang og drøftelse i bestyrelsen af punktet med henblik på godken-

delse af driftsbudgettet 2020.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-01-28 Driftsbudget 2020.  

 

Beslutning:     

 

83. Kvalitetsrapport 

I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 er U&L i den situation, 

at de har adgang til alle de oplysninger som danner grundlag for kvalitetsrapporten. Dette betyder, 

at U&L kan igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten på et tidligere tidspunkt 

end det før har været tilfældet. Vi vil derfor sende kvalitetsrapporten i høring ved skolebestyrel-

serne, i forbindelse med den politiske behandling af samme. 

Dette betyder, at alle skoler vil modtage den samlede kommunale kvalitetsrapport for folkeskole-

området d. 3.2.2020, hvorefter skolebestyrelserne har mulighed for at udarbejde et høringssvar som 

skal være forvaltningen i hænde senest d. 23.2.2020. Tanken er, at kommunens bestyrelser i forbin-

delse med behandlingen af den kommunale kvalitetsrapport, får mulighed for at sammenligne op-

lysningerne i denne med de oplysninger som er gældende for jeres lokale skole. Disse kan tilgås på 

følgende link (brug Google Crome): 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/631009.aspx/?dashboard=Overblik 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/631009.aspx/?dashboard=Overblik
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Det har for U&L desværre ikke været muligt, at planlægge en længere frist for skolebestyrelsernes 

eventuelle høringssvar, hvilket skyldes at rapporten efter udarbejdelse skal igennem 3 politiske be-

handlinger inden d. 31.3. 2020. Dette gøres anderledes næste gang.  

Gældende for alle bestyrelser er det således at, vi ikke nødvendigvis skal afgive høringssvar.   

 

Skoleledelsen forslår at ledelsen i samarbejde med formanden drøfter et evt. behov for høringssvar.   

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: Link til UVM Datavarehus, https://uddannelsesstatistik.dk/pages/instituti-

ons/631009.aspx/?dashboard=Overblik 

 

Beslutning:     

 

 

SAGER TIL BESLUTNING: 

 

84. Valgperioder for skolebestyrelsen 

På baggrund af drøftelsen beslutter bestyrelsen valgperioder for bestyrelsesmedlemmer gældende 

pr. 1. august 2020.    

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen beslutter valgperiodens længde gældende pr. 1. august 2020.  

 

Bilag: 

 

Beslutning:  

 

85. Driftsbudgettet 2020 

Skoleledelsen foreslår godkendelse af driftsbudgettet på baggrund af drøftelserne i punkt 82.  

  

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen godkender det fremlagte driftsbudget 2020 

 

 

Bilag: 

 

Beslutning:  

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/631009.aspx/?dashboard=Overblik
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/631009.aspx/?dashboard=Overblik
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86 Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning:  
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Palle Thomsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Mads Pihlman  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Kasper Holm Rod  

  

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Anders Juul Jensen    

 

 

Mødet afsluttet kl.  

Næste møde 9. marts 2020 kl. 19.00 til 21.00 


