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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
Den 11. september 2019 fra kl. 17.30–19.30 på Susåskolen afd. Holsted 

Tilstede: Rikke Milan, Nikolaj, Iris, Julius, Lisbeth, Cecilie, Joan, Søren, Maria, Sisse, Stefan, 

Bent, Lene, Tina, Palle, Maria, Stine samt Henrik B og Henrik G. 

Fravær: Rikke Marcher, Sisse (deltager i et forældremøde) 
  

Dagsorden 
 

8 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 •  

9 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 
medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I • Kort dialogmøde med BSU den 15/8: For at give vores besyv 
med, hvordan det står til på Susåskolen. Positivt møde med 
BSU 

• Mandag d. 9/9 var der stormøde med repræsentanter fra 
både skoler, dagtilbud og BSU – med fokus på 2025 målene. 
På dette møde blev det også fremlagt at det er besluttet at 
man ikke vil røre ved tildelingsmodellen for skolerne, som 

bestyrelsen stiller sig undrende over. 
• D. 15-16/11 er der landsmøde med Skole og forældre i 

Nyborg. Meld tilbage til Rikke om du ønsker at deltage. 
• Status Aula 
• Forældremøde for kommende forældre allerede slut oktober 
• På afdeling Holsted er der snus i omløb – og en uheldig 

weekendkultur på afdelingens matrikel, der samarbejdes 

bl.a. med politi og SSP omkring det. 

• Elevrådet på afdeling Glumsø har holdt et møde, og laver 
arbejdsgrupper med forskellige temaer. 

• Elevrådet på Holsted, har holdt et møde, og har drøftet de 
gode ting på Holsted – der er tilfredshed med kantinen, 
særligt suppedagene, de er glade for legepladsen, og for de 

kortere skoledage. Til gengæld ønsker de lukkede 
skraldespande, så mågerne ikke roder i skraldet, og så er 
der ønske om bedre lydstik til smartboard, og der er ønske 
om luftfriskere på alle toiletter. 

10 – 17.50-18.20 

Trivselsundersøgelse 2019 
 

D • Præsentation af trivselsundersøgelsen for 2019 (Henrik 

Garde).  
• Der er vedhæftet rapport for de enkelte afdelinger, som der 

kan kigges i hvis I har tid og lyst. (det er ikke nødvendigt i 
forhold til punktet) 

• Resultater drøftes med elever, og efterfølgende 
indsatser/fokuspunkter præsenteres for forældre. 
 

11 – 18.20-18.40 
Kostpolitik 
 

D • Kommentar til den kostpolitik vi i dag har på skolen, ønsker 
til eventuelle justeringer. 

• Kostpolitikken vedtages i sin nuværende form. 
• Det drøftes om der kunne være fordel ved at lærerne spiser 

sammen med udskolingen. 
 
 

 

  • Pause 
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12 – 18.50-19.20 
Budget 18/19 og 19/20 

 

I • Præsentation af afslutningen på budgetåret 18/19, samt 
eventuelle tilpasninger/justeringer i det vedtaget budget for 
19/20 (Henrik Bergman) 

• Vi går ud af budgetåret, med et lille overskud på ca. 1,5 %, 
som sikrer en stabil drift, der gør at skolens økonomi kan 
klare mindre uforudsete udgifter også i dette skoleår. 
 

13 – 19.20-19.25 
Klumme 
 

 • Skolebestyrelsen har valgt fast at informere forældre via 
skriv af klumme. Klummen skrives på skift af forældre i 
bestyrelsen, således alle skrive en klumme pr. år. 

• Hvem skriver denne måneds klumme? Lisbeth 
 

14 – 19.25 -19.30 
Evt.  

 • Der er rejst spørgsmål fra nogle forældre om det kan passe 
at vi har længere skoletid på Susåskolen end andre skoler i 
kommunen. Skoletiden for indskolingen er ikke længere end 

andre skoler – men der kan være variationer i længden af 

pauser ifht. undervisning.  
• Der er stillet spørgsmål om, om man kan se hvordan vi 

differentierer i undervisningen. Dette er der ikke noget 
specifikt svar på, i det det er afhængigt af elevgruppen, 
faget, undervisningsmetoder. Men man er altid velkommen 

til at spørge lærerne, hvordan de differentierer i 
undervisningen og i forhodl til ens eget barn. 

• Der rejses et ønske om, at vi på et tidspunkt drøfter 
kønspolitik på Susåskolen. 

• Det ønskes at drøfter hvordan vi bedre kan inddrage 
forældrerådene. 

• DSE har et tilbud om at deltage i DM i fagene, opfordring at 

vi undersøger mulighed for at deltage i det. 
• Ønske at der er mere fokus på sexualundervisningen og 

forskellige kønsidentiteter. 

  Punkter til næste møde den 8/10– Holsted: 

• Pædagogisk strategi 19/20 - år 4- opstarten (Stine) 

• Opsamling på forældremøderne 
• Princip om skoledagens længde - opdateres  
• Klumme 
• På et kommende møde i skoleåret: Drøftelse om køn, 

klasseråd og kantinedrift 

 
 


