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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
Den 14. november 2019 fra kl. 17.30–19.30 på Susåskolen afd. Glumsø 

Tilstede: Sisse, Stefan, Bent, Rikke Milan, Rikke Marcher, Cecilie, Liva, Søren, Lene, Tina, 

Lisbeth, Nikolai, Iris, Palle og Stine Gæster: Jane og Henrik B. 

Fravær: Maria Jensen, Maria Sundwall 
  

Dagsorden 
 

23 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 •  

24 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 
medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I • forældrehenvendelser om at det ikke fungerer. – internt på 
skolen arbejder medarbejderne stadig i skoleintra 

• Indsendt høringssvar vedr. CDS ny organisering mellem 
CBU 

• Indsendt høringssvar vedr. ekstratildeling til skolerne 
• Landsmøde i Skole og forældre i weekenden – overordnet 

tema: Skole-hjem samarbejdet – Rikke Milan deltager 

Fra ledelsen: 
• AULA opstart  
• Er i gang med at arbejde med værdi-folder – til forældre – 

folderen vil blive suppleret af en film over skoleårets gang 
på Susåskolen 

• Ansættelsessamtaler Glumsø 27/11, 16/12 på Holsted, uge 
50 Holsted 

Elevråd: 

• Glumsø: Har haft elever afsted på landskonference for 
DSC 

• Har fokus på AULA – udfordring at lektier skrives to 
forskellige steder – enten på AULA eller på 
Minuddannelse 

• Arbejder med at få lavet en lille film, pr. måned 
• Herlufmagle: Elevrådet ønsker til skolen 
• Holsted: Fokus på de nye mobilregler på udskolingen – 

vil lave undersøgelse 
Personale: 

• Har afviklet læringssamtaler, hvor oplevelsen er at 
strukturen har været god. 

• 6. klasse har vundet Edison – lokalt – går videre til 
landsfinalen – vi har to hold med til landsfinalen. 

 

25 – 17.50-18.15 
Status omkring 

specialundervisning  
 
 

I • Jane deltager i punktet og giver en status på arbejdet med 
inklusion og specialundervisningen.  

• Udgangspunktet er at vi har samme antal specialklasser i 
kommende skoleår, som vi har i indeværende skoleår.  

• Mulighed for kort drøftelse og spørgsmål til skolens 
specialundervisningsområde.   

26 – 18.15-18.30 
Evaluering af nedsat UV-tid og 
mulig ansøgning til kommende 
skoleår 
 

B • Kort tilbagemelding på den nedsatte undervisningstid.  
• Skal vi ansøge om nedsættelse af undervisningstid i 

specialklasser gennem §16b og for mellemtrin og udskoling 
gennem §16d. 

• Der er enighed om at vi ansøger om en nedsættelse af 
undervisningstiden for specialklasserne 
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• Gennemgang af reduktionsmængden for de enkelte 
årgange/klasser.  

• Drøftelse af hvorvidt konverteringen af undervisningstid til 

to-lærer-ordning har givet positiv effekt for elevernes læring 
og trivsel. – Ønske at vi evaluerer to-lærer-ordningen både 
for lærerne og elevernes perspektiv. 

• Vi beslutter at vi søger om fortsat nedsættelse af 
mellemtrinet og udskolingens undervisningstid. 
 

  • Pause 

27 – 18.35-19.15 
Budget opfølgning og evt. 
investeringsønske 
 

D • Henrik Bergman deltager på dette punkt og gennemgår 
budgettet. 

• Overordnet går det rigtig fint med økonomien. 
• Det drøftes hvilke prioriteringer eventuelle investeringer skal 

have – liste over investeringsønsker fremvises på mødet.  
 
Forslag: 

Holsted: 
Projektor i kantine og auditorie 
Lys- og varmeafskærmning lok 18A, 18B og 0.klasserne 
Afskærmning kompost 

Depotplads ved hallen 
 
Herlufmagle: 
Lille køkken til bod 
Gæstetoieltter og personaletoiletter 
Fodgynger HC1 

Køkken til madkundskab 
 
Glumsø: 
Pc-tårn 24 stk 
Dramalokale 
Projektor, whiteboard billedkunst 
Rørearm kantine 

 
Ønsker fra elevråd:  
Vandautomat i pavillionen 
Stole i natur/fag 
Flere aflukkede arbejdsområder 

  

28 – 19.15-19.50 
Kantinedrift - status  

D • Henrik Bergman deltager i dette punkt, og gennemgår 
regnskabet for kantinerne. Dette punkt er som opfølgning på 
debatten fra sidste år, hvor vi ville sikre at kantinerne ikke 
gav for stort underskud.  

• Der er oprettet kantine-satellit på afdeling Herlufmagle. 

• Kantinen i Holsted er kommet i gang igen. 

• Samlet set har de to kantiner givet et underskud på 17.830 
igennem det sidste år. – hvilket er en klar forbedring ifht. 
foregående år. 

• Ønske fra elevrådet Glumsø: flere vegetariske retter 

• Ønske at Henrik undersøger muligheden for at åbningstiden i 
Glumsø kan udvides med mandag. 

•  Ønske om fortsat forbedring af resultatet fra Holsted. 
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29 – 19.50-19.55 
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? 
• Rikke Milan skriver månedens klumme  
 

30 – 19.55 -20.00 
Evt.  

  

  Punkter til næste møde den 17/12– Herlufmagle: 
• Hvordan bruges og fungere klasserådene  
• Pædagogisk strategi 2021 - år 5 (Stine) 
• Klumme 

• Evt. udkast til værdihæfte om Susåskolen 

 


