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Skolebestyrelsesmøde 

 
Dato: Mandag den 28. oktober 2019 kl. 18.00-20.30 

Sted: Afd. Rollo – Personalerummet 

Fremvisning:  

 

Deltagere:  

Forældrerepræsentant og formand Lars Christensen, forældrerepr. og næstformand Jakob Fredriksen, 

forældrerepr. Jens Mortensen, forældrerepr. Michael Lilliekvist, forældrerepr. Ingeborg Fangel Mo, 

forældrerepr. Tommy Pedersen. 

Medarbejderrepr. Pernille Obdrup - Rollo, medarbejderrepr. Jens Jørgen Stokholm - Hylleholt, 

medarbejderrepr. Dorthe Højer – Karise. 

Elevrep. Rollo: Viktor og Lotte 

Elevrep. Hylleholt: Sofie og Magnus 

Elevrep. Karise: Mille Meinert Kemner 9. P og Izabella Østergaard Larsen 8. K 

Skoleleder Torben Lind 

 

Afbud: Tommy, Jakob, Pernille, Dorthe, Mille og Izabella 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af mødeleder, tidstager og relevanstjekker 

Lotte er mødeleder. 

Viktor er tidstager og relevanstjekker. 

2. Godkendelse af dagsorden/referat 

Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet 

 Fælles julebingo 

 

4. Udvalgt tema hentet fra matriklens hverdag:  

Drøftelse 30 minutter. Tovholder Pia. Gæster: lærere/pædagoger og elever fra Rollo. 

 

Uddybende: SB møderne holdes på skift på hver matrikel, der får punktet som mulighed for at 

præsentere sig selv.  

 

Vi har opslået lederstillingen som afdelingsleder på Rolloskolen til besættelse den 1. januar 2020. 

Indtil stillingen er besat, fungere Torben Lind, skoleleder, også som afdelingsleder på Rolloskolen 

sammen med Pia Dupont, afdelingsleder.  

 

Vi har i forbindelse med lederskiftet på Rolloskolen måttet lave ny fagfordeling, planlægning og 

skemalægning. I samme ombæring har vi måttet gennemregne både dette og sidste skoleår igen.  

 

Dette er gennemført i de 4 uger op til efterårsferien i samarbejde med tillidsrepræsentanten, Pernille 

Obdrup. For at sikre medarbejderne en god oplevelse herunder let adgang til ledelse i disse uger 

har vi haft 4 ledere tilknyttet Rolloskolen. 
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En lærer har fået flyttet sin ansættelse fra Rolloskolen til Karise Skole med virkning fra 1.12.2019. Vi 

har derfor ansat en ny lærer i stedet. Vedkommende lærer har matematik, idræt og kristendom på 

linje samt skat, e-sport og svømning.  

 

5. Fremtidsperspektiver for matriklen: 

Drøftelse 15 minutter. Tovholder Pia. 

Se ovenfor 

 

6. Økonomi 

Drøftelse 30 minutter. Tovholder Lars. 

Bilag: Budgetopfølgning 

Uddybende: Den løbende orientering af sb 

Gæster: Lene Sørensen, budgetmedarbejder 

 

Konklusion:  

Østskolen har styr på sin økonomi. Der er et samlet overskud på ca. 500.000 kr. Vi er usikre på, om 

disse penge er ”tabt”. 

 

Uddybende: 

Østskolen har hele 2018 været i sparemode for at afvikle ”gæld” på ca. 4,5 millioner kroner. Vi blev 

0 stillet for ca. 500.000 kr. den 1. januar. Vi var stillet i udsigt at få betalt lederlønnen i Tandhjulet i 

2019, men har selv betalt for denne i 2019. Derved har vi selv betalt ca. 4,5 millioner kroner. 

 

Ser man vores økonomi som DRIFT + GÆLDSAFVIKLING = BUDGET, så var vores forestilling, at den del, 

der blev brugt til gældsafvikling i 2018 skulle bruges til at købe inventar, interaktive tavler og 

holddelingstimer.  

 

Men vi har i hele 2019 fået oplyst, at det, vi troede var i overskud (gældsafviklings-posten), ikke var 

der, og at vi fortsat skulle være påpasselige.   

 

Der blev indført et indkøbsstop i midten af juni 2019. Det er politisk besluttet.  

 

Vi er desuden pålagt at aflevere 823.000 kr. til centeret fra Børn og Læringsudvalget samt at 

aflevere 333.000 kr. på vikartimer. 

 

Vi ønskede at betale de 823.000 kr. med det samme og komme ud af indkøbsstoppet, så vi kunne 

bruge vores opsparing til køb af møbler og interaktive tavler. Men der er desuden et generelt 

indkøbsstop, så de penge, vi har sparet op til indkøb af møbler og interaktive tavler, nu formentlig 

inddrages og er tabt. De penge vi har sparet op, er allerede blevet låst i midten af juni måned. På 

den baggrund er det ikke muligt at spare op og dermed lave større indkøb. Vi burde have brugt 

alle penge helt op løbende og købt stort ind i marts-april, men uden at vide, hvad der i øvrigt ville 

ske, som kunne påvirke budgettet resten af året.  
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Vi har kun et overskud, fordi vi har haft et sparebudget for at afvikle gæld. Vi mangler inventar, 

interaktive tavler, holddelingstimer, elevsamtaletimer. Det vil vi ikke kunne købe nu.  

 

Lease 

Vi må gerne bruge penge på at lease. Det betyder fx, at hvis vi vil købe interaktive tavler for 

300.000 kr., må vi ikke købe dem på grund af indkøbsstoppet, men vi må gerne lease dem og 

binde os i fx 5 år. 

 

Udgift til digitale læringsmidler er lagt ind i budgettet efter elevtal.  

 

Aflevere knapt 600.000 kr.  

Skal aflevere det aktuelle overskud på 971.000 kr., men da Modtageklassen er stoppet, skal 

udgiften til Modtageklassen på 381.000 kr. trækkes fra de 971.000 kr., så overskuddet nu kun er lidt 

over 500.000 kr.  

 

Specialundervisning 

Merforbrug i specialundervisning i Faxe Kommune i 2018 ift. budget styret af forvaltningen. 

Underskuddet skal betales af skolerne.  

 

Når specialundervisningen bliver lagt ud den 1. januar 2020, vil der ikke være vandtætte skotter 

mellem normal- og specialundervisning.  

 

Det underskud, der har været i specialundervisningen, mens det har været styret i forvaltningen de 

sidste mange år, vil fremover skulle betales af skolerne.  

 

Overvejelser 

Gæld 

Da Østskolen havde en gæld på 4,5 millioner kroner, var det Østskolens gæld alene, og vi skulle 

selv betale.  

 

Nu har centeret en gæld og pludselig er centerets gæld også vores gæld.  

 

Det efterlader Østskolen med en undring over, at Østskolens gæld blev fasthold på Østskolen.  Den 

skulle vi betale selv. Hvorfor blev vores gæld ikke delt på alle? Når centerets gæld nu deles på 

alle? 

 

Serviceniveau 

Resurseallokeringsmodellen tager højde for et serviceniveau fx lejrskoler, men når man 

efterfølgende lægger nye udgifter ind i budgettet reduceres serviceniveauet, uden at man tager 

ansvar for hvad der derfor ikke kan lade sig gøre. Nu bliver det skolens ansvar, at der fx ikke 

længere er råd til lejrskole. Skolernes mulighed for at spare penge til fx aflevering af 823.000 kr. 

ligger primært i lønkroner. Altså i en reduktion af antallet af medarbejdere.  
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Historik 

Vi havde for ca. 6-8 uger siden 5 millioner kroner i overskud. Nu er det reduceret til 971.000 kr., hvor 

skal fratrækkes 381.000 kr. til Modtageklassen. Det står stadig lidt uklart, hvordan vi kom fra 5 

millioner kroner i overskud til ca. 500.000 kr. på ca. 6-8 uger.  

 

Budgetopfølgninger 

SB medlemmer kan godt få udleveret månedlige budgetopfølgninger  ifølge Lene Sørensen.  

 

Gældsafvikling 

I 2018 omlagde Østskolen budgettet, så en væsentlig del blev brugt til gældsafvikling. Drift + 

gældsafvikling = budget. Det skete i forventning om, at det, der blev brug til gældsafvikling, ville 

blive konverteret til overskud i 1. januar 2019, men vi har ikke fået synliggjort pengene og derfor ikke 

kunnet bruge dem. Og nu er de tabt.  

 

Skolernes slutresultat 

Vestskolen slutter på 0. 

Midtskolen har et underskud. 

Østskolen har et overskud på ca. 500.000 kr.  

 

Vi ved ikke, om Østskolen skal betale for Midtskolens gæld.  

 

Er leasing af interaktive tavler ikke forbrug?  

Vi må ikke købe interaktive tavler for fx 300.000 kr. men vi må gerne lease for 300.000 kr.  

 

Ubesvarede spørgsmål 

Er der sket en nettobesparelse på skoleområdet de sidste 10 år? 

 

 

7. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsesformand 

SB fra Øst, Midt og Vest mødes den 27. november med Børne- og Læringsudvalget. 

b. Skoleleder:  

Se lukket punkt 

c. Skolebestyrelsesmedlemmer 

Intet 

 

 

8. Eventuelt 

Klubstruktur: besluttet model 4 i det næste år. 
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9. Huskeliste til dagsordenspunkter næste gang 

 Ordensregler  

1) overordnede ordensregler og  

2) lokale ordensregler 

 Mad, måltider og bevægelse, kostpolitik 

 Elevrådet har et punkt på 

 Understøttende undervisning 

 

10. Lukket møde: 

a. Skolebestyrelsesformand 

b. Skoleleder 

c. Skolebestyrelsesmedlemmer 

 

 

Resterende møder Mødested 

 

15/8  HYLLEHOLT 

16/9  KARISE 

28/10  ROLLO 

20/11  HYLLEHOLT 

12/12  KARISE 

temadag 24/1 SLANGERUPGÅRD, forældredelen mødes kl. 15.00 og overnatter 

temadag 25/1 SLANGERUPGÅRD, alle 

20/2   

18/3   

14/4   

11/5   

11/6  SLANGERUPGÅRD 
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Vi turnerer rundt på matriklerne. Vær opmærksomme på, at listen kan ændres løbende. Rækkefølgen 

er Hylleholt, Karise, Rollo osv. Der er lagt 10 møder ind, 8 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder.  

 

Mødested 

Matrikelejer har ansvaret for at stille op til mødet: Borde, stole, vand, kaffe/te samt et lettere traktement. 

Matrikelejer deltager i mødet. Evt. begge afdelingsledere.  

 

Elevrådskontaktlærer, Cecilie Kejlstrup, kejls@faxekommune.dk 

Elevrådskontaktlærer, Jens Jørgen Stokholm, jestb@faxekommune.dk 

Elevrådskontaktlærer, Jacob Kofoed, kofoe@faxekommune.dk 

 

Rollo: 

Formand, Viktor, vikt2419@faxesk.dk 

Næstformand, Lotte, Lott4352@faxesk.dk 

 

Hylleholt: 

Formand, Sofie Friis, 7 årg., sofifriis@gmail.com 

Næstformand, Magnus Christensen 8 årg. – christensenmagnus587@gmail.com 

 

Karise: 

Formand, 

Næstformand,  
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