
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

Dialog 2 vedr. sikre skoleveje i Gungehusskolens skoledistrikt 
Indhold for dette punkt er udsendt via mail 
 
Forvaltningen deltog og præsenterede det forslag der var kommet via 
COWI, rapport og tegninger vil blive sendt ud. Planen var ellers, der skulle 
være et referat fra dette punkt, men på mødet blev vi gjort opmærksom på, 
at der pr. 1. januar 2022 er kommet et lovkrav om, at der skal være et 
fodgængerfelt og afmærkning med lys foran skolen, hvis der skal stå en 
skolepatrulje. Derfor besluttede bestyrelsen og vores skoleleder Ole Møller 
Laursen at stoppe vores skolepatrulje fra fredag den 14. januar 2022. 
Nu er dialog mellem skolen og forvaltningen omkring dette. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
a. Udskydes 

 
2. Elevrådet 

a. Det kører ikke 100% Per Granno, som er ansvarlig for 
elevrådet, gør en indsats sammen med Ole om, at det skal 
fungere. 
Ole kan oplyse, at elevrådet arbejder på forskellige modeller 
for at skrabe penge sammen til aktivitetsting f.eks. til brug i 
pauserne. Dette kan evt. kobles sammen med Jes’ projekt 
ift. inddragelse af lokalområdet og en fond. 
 

3. Gantt-kort & årshjul, tilbagemelding fra arbejdsgrupper i forhold til 
milepæle og deadlines - bilag er udsendt sammen med dagsorden 

a. Vi gennemgik de interne punkter og arbejdsopgaver 
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b. Der skal laves en arbejdsgruppe vedrørende det kommende 
skolebestyrelsesvalg i foråret 2022 
 

4. Årets økonomiske resultat for 2021 og forventet resultat for 2022 
a. Almen skolen på 1,2 millioner – det skyldes, at vi har fået 

tilført 3,0 millioner i slut 2021. Det har været lidt gynger og 
karruseller på de forskellige enheder. Men der har været 
mindre træk på omkostninger og alle har været gode til at 
passe på pengene. Dog skal vi ikke holde så meget igen, så 
vi mister elever og lærere. 

b. Gruppeordningen inklusiv Hytten 
Der var været underskud på gruppeordningen, men et 
overskud på Hytten. 
Der er venteliste til gruppeordningen samtidig med 
pladsudfordringer. 

c. Det er to adskilte budgetter og må ikke blandes sammen. 
Desuden ser 2022 ikke helt lyst ud og det er blevet flaget til 
forvaltningen. Vi skal som skole optimere på den bedst 
mulige måde, så det tilgodeser og fastholder både elever og 
de voksne.  

d. Vi skal arbejde på inklusionstallet og tiltrække flere elever. 
Der udvikles og arbejdes på højtryk for at få løftet begge 
dele. 

e. Skoleløft kan i den grad påvirkes, hvis skoledistriktet bliver 
ændret.  

f. SFO’ens elevtal er faldet og det giver økonomisk udfordring 
på både SFO’en og Klubben. Det aftales, at der skal være 
en opfølgende økonomistatus på skolebestyrelsesmødet i 
juni 2022.  

g. Ole vil følge op på om, der er taget højde for, at der skal 
være en ekstra pædagog, når man har en SFO fordelt på 2 
matrikler. 

h. Der kommer en masse spændende projekter, blandt andet 
2-lærer-projekter på 3., 4. og 5. årgang. 
 

5. Status på Covid19 situationen 
a. Ole har netop her til aften sendt status ud vedrørende antal 

smittede. 
b. Der blev stillet spørgsmål til hvordan vi sikre vi, at de 

kommende elever er forberedte til sommerens eksamen. 
 

6. Meddelelser 
a. Formanden 

i. Intet at berette 
 

b. SKOK  
i. Næste møde 3. marts 2022 

 
c. Medarbejderne 

i. Der har været faglig klub og der er bred enighed om, 
at der er en god stemning på skolen og 
medarbejderne er glade for vores nye 
indskolingsleder 
 

d. Klub og SFO 
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i. Nicklas varetager koordinatorrollen og det fungerer 

superfint. 
 

e. Ledelsen  
i. Intet at berette 

 
7. Eventuelt  

a. Ingen havde noget til dette punkt. 


