
Dagsorden til  
Skolebestyrelsesmøde 

  
Referent: Ledelsen 
Afbud: Rasmus og Sanne 

         Sletten Skole          
Tirsdag den 25. august på afd. Otterup 

  
kl. 18.00 - 20.30      

  Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2. Nyt fra  

 Dagtilbud 
 Skole 
 SFO og Aktivitetshuset 
 Elevrådet 
 Forældrerådene 

 Da skoleåret lige er begyndt springes dette punkt over. 

3. Meddelelser fra 

 Formand 
 Ledelsen 
 Andre 

Formand: 
Velkommen til Eva. Ny personalerepræsentant i 
Skolebestyrelsen. Tillykke til Kristoffer med genvalg som 
forældrerepræsentant fra Skovtroldene. 
Orientering om dialogmøde med Skolebestyrelserne og B&U 
udvalget. 
Ledelse:  
Skolebestyrelsens principperne ligger nu på skolens 
hjemmeside. Referaterne fra skolebestyrelses møder vil 
fremover ligge på hjemmesiden. Der er lige kommet nye 
retningslinjer fra sundhedsstyrelsen vedr. Covid 19.  
Nordfyns Kommune har udsendt nye retningslinjer vedr. 
Covid 19  
Andre 
Ingen meddelelser 

Beslutningspunkt:   

 4. Omstillings- og Anlægskatalog 2021 

Bilag 1+2 

 Kort gennemgang af kataloger 

 Udarbejde høringssvar 

 

Gennemgang af kataloget ved Mads. 
Høringsvar: Mads samler input fra bestyrelsen til et samlet 
høringssvar. Dette sendes til godkendelse i bestyrelsen  
BUU-01 
Bestyrelsen udtrykker bekymring for at der allerede i 2021 
skal findes en besparelse på 2 millioner på færre børn i 
specialklasser. Bestyrelsen finder det vigtig at, der i en 
ændring af speciel området områdets organisering ikke bliver 
gennemført besparelser. 
BUU-05  
Bestyrelsen Finder det ærgerligt at DUT midlerne ikke bliver 
udmøntet. Men det er bedre end at skolen budget bliver 
skåret 
BUU-07 
Bestyrelsen mener at tankegangen om effektive møder er en 
godt ting. Men bestyrelsen kan ikke se, hvor pengene skal 
findes på budgettet. 
TVÆR-01 
Bestyrelsen finder det positivt med øget fokus på sygefravær. 
Men ønsker at gevinsten ved det øget fokus bliver på skolen 



 
 
TVÆR-02 
Bestyrelsen har svært ved at forholde sig til begrebet 
”afskaffelse af Bøvl i hverdagen”  
Anlægskatalog: 
 
Bestyrelsen finder det positivt at der investeres i nye 
miljøvenlige institutioner  
 
 
 
 

 5. Principper for ny tildelingsmodel for 
skole og dagtilbud 
Bilag 3+4 

 Kort gennemgang af principper 

 Udarbejde høringssvar 

 

Gennemgang af principperne ved Mads. 
Generel snak omkring principperne samt evt. konsekvenser. 
Forslag til Høringssvar sendes til godkendelse på mail  
 
 
 

 6.  Principper for ny tilbudsvifte og 
organisering af det specialpædagogiske 
område 
Bilag 5  

 Kort gennemgang af principper 

 Udarbejde høringssvar 
 

Gennemgang og diskussion af principperne.  
Høringssvaret sendes til godkendelse på mail.  

Diskussionspunkt:  
7. Godkendelse af mødeplan for 
skoleåret 2020-2021 

 Mødeplan udleveres på mødet 
 

Møder lægges fast tirsdag. Møderne starter kl. 18.00-20.30 
Husk Temaaften mellem  B&U og bestyrelser den 13. april 

 Evt.   

Godkendelse af referat   

Lukkede punkter, herunder 
kvartalsvis opfølgning på budget og 
status på aktuel personalesituation 

  

Næste møde:  afd.   

 


