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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

79. Orientering.  

 Formanden 

Skolebestyrelsesvalget 20. april kl. 18.00 i Auditoriet. Se den flotte video fra Anne. 

Skolebestyrelsesseminar efteråret 2020.  

 

 Skolelederen 

Dialogmøde i byrådet. 

 

 Rød Fløj 

 

Værdiarbejdet i indskoling. 

 

 Gul Fløj 

 

 Grøn Fløj 

 

 Centerklasserne 

 

 SFO  

 

 Medarbejderrepræsentanterne 

  

 Elevrådet 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning i bestyrelsen  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-03-09 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 17. februar, hvor HDS lokalet blev 

gennemgået i de sidste justeringer inden udsendelse til licitation. Som planen ser ud nu så er hele 

projektet sendt ud til overvejelser hos 4 firmaer. De skal have 3 uger til at regne på et tilbud. Skolen 

forventer dermed at have en endelig pris klar torsdag den 19. marts.  

Byrådet har ikke godkendt det endelig budget/herunder overførsel fra 2019. Skolen forventer en 

overførsel på 2.4 mio. Byggeriet er anslået til en samlede udgift på 2.6 mio. Det er dog ikke sikkert 

før licitationen er afsluttet samt overførselssagen er  

(J.nr.) – PE 
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Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen informeres om nye tiltag siden sidste bestyrelsesmøde og en 

drøftelse af hvad vi gør efter den 19. marts 2020.   

 

  

Bilag: Plantegninger mv.  

 

Beslutning:    
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SAGER TIL DRØFTELSE: 

81. Høring vedr. struktur og organisering af specialtilbud Vejle Kommune 

Børne- og familieudvalget har igangsat et arbejde vedr. en strategi for udviklende fællesskaber. 

Strategien er p.t. under udarbejdelse. En del af strategien for udviklende fælleskaber omhandler 

struktur og organisering af specialtilbud på skoleområdet.  

Børne- og familieudvalget har på deres møde d. 6. februar 2020 besluttet, at sende den del af strate-

gien som omhandler struktur og organisering i høring hos skolebestyrelserne, Fag- 

MED samt LokalMED på skoler der har et specialtilbud. Her kommer vi ind i billedet. 

 

Vi ønsker derfor en drøftelse af forslaget og afgive et høringssvar.  

 

Høringsperioden er d. 24. februar til d. 1. april 2020.  

 

Høringssvar mailes til Pernille Damgaard Freund på mail: PEDFR@vejle.dk 
 
  

 

 

Skoleledelsen forslår en drøftelse i bestyrelsen af punktet med henblik på udarbejdelse af et hø-

ringssvar evt. i samarbejde med bestyrelsen på Skibets skole.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-02-22 forslag til ny struktur og organisering af specialtilbud, 2020-02-22 Udviklende 

fællesskaber strukturer og organisering af specialtilbud, 2020-02-22 Høringsbrev til skolebestyrel-

ser  

 

Beslutning:     

  

mailto:PEDFR@vejle.dk
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82. Løn- og driftsbudget 2020 

 

Skolen kender stadig ikke det endelige beløb, som bliver overført fra kalenderåret 2019. Det sker i 

start af april. Men på baggrund af tallene, som er udmeldt fra forvaltningen 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 har fremsendt det til godkendelse i MED-udvalget den 

7. februar. MED-udvalget godkendte driftsbudgettet. Lønbudgettet sendes til godkendelse i MED 

fredag den 6. marts 2020. Med henvisning til 3. kvartals regnskabsopfølgningen vil de oversky-

dende midler i 2019 blive brugt til etablering af faglokaler. Vi forventer det ligger på omkring 2.4 

mio. kr.   

 

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 81 til 77. Vi forventer, at der fortsat vil være enkelte elever på de kommende visitatio-

ner men ikke i den størrelsesorden som vi har set tidligere. Vedhæftede lønbudget tager afsæt i at 

skolen som helhed skal omplacere 1 lærer samt 2 pædagoger. Dette er foranlediget af det faldende 

elevtal i Centerklasserne samt en dalende børnetal i Jættebo over de sidste 4-5 år. Skolen skal af 

selvsamme grund ikke ansætte personaler til det kommende skoleår.  

 

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

delse af driftsbudgettet og lønbudgettet 2020.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-01-28 Driftsbudget 2020. 2020-03-02 Lønbudgettet 2020  

 

Beslutning:     

 

SAGER TIL BESLUTNING: 

 

84. Driftsbudgettet samt Lønbudgettet 2020 

Skoleledelsen foreslår godkendelse af driftsbudgettet samt lønbudgettet på baggrund af drøftelserne 

i punkt 82.  

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen godkender driftsbudgettet samt lønbudgettet 2020.  

 

Bilag: 
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Beslutning:  
 

 

 

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 15. april 2020 kl. 19.00 til 21.00 


