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Dagsorden til 
Skolebestyrelsesmøde

Referent: EB
Afbud: Rasmus, Lone, Sanne, 
Gustav.

Sletten Skole
Mandag den 18. februar på afd. Otterup

kl. 18.00 - 20.30

Referat
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Nyt fra

• Dagtilbud
• Skole
• SFO og Aktivitetshuset
• Elevrådet
• Forældrerådene

Der gøres klar til førskolegrupper og fastelavnsfester.
Vi prøver at få et billede af børnenes mødetider i 
dagtilbudsdelen.
Sammenlægning af pasningstilbudet i ferieperioder mellem 
afdeling Nordvest og afdeling Otterup fungerer fint. 
Masterplanen på afdeling Otterup er snart ved at være færdig. 
Det er dejligt.
Det går langsomt med tilsagn om fondsmidler til kunstprojekt. 
Der startes op med gavl på afdeling Skovløkken.
Forældrerådet på afdeling Skovløkken arbejder med 
foreningsdannelse og fastelavnsfest.

3. Meddelelser fra

• Formand
• Ledelsen
• Andre

Tilbud fra Skole og Forældre om seminar. Interesserede kan 
tilmeldes.
Stillingsopslag gav få kvallificerede ansøgere. Ansættelse 
udsættes.
Analyse af specialområdet i Nordfyns Kommune igangsættes, 
og skal være klar i starten af april. Undersøgelsen 
gennemføres af KLK, bl.a. med fokusgruppeinterview. 
Skolebestyrelsen håber meget at der laves et grundigt 
forarbejde i felten.
Resultatet af den nationale trivselsundersøgelse ser rigtig fint 
ud for Sletten Skole og Nordfyns Kommune.
Der tilbydes rundvisning på skolen efter mødet.

Orienteringspunkt:
4. Røgfri arbejdstid

• Orientering om NK's 
beslutning om Røgfri 
arbejdstid fra 1. aug. 2019

Bilag 1

Mads orienterede.

Tonen er skærpet meget med den nye politik.

5. LÆR med familien

• Peter og Dorthe åbner punktet

Dorthe og Peter fortalte om udbyttet fra temamøde fra Skole 
og Familie om skole/hjem-samarbejde, og nye måder der 
skaber større engagement og øger udbyttet.

Der er mulighed for at få oplæg fra Skole og Forældre, 
bl.a.om 2 skoler som har lavet forsøg og nytænkning på 
området.

Der er udfordringer for mange skoler rundt omkring med den 
afsatte tid til skole/hjem-samtaler. Kan dette udvikles, kan
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andre modeller indføres. (Eks. café model).

Lektier diskuteres også på mange skoler.

Til debat var også undervisningsmiljø og 
undervisningsmiljøudvalg.

Tiltagene krævede ikke flere resurser, men ændring af måden 
at gøre tingene på.

Det overvejes at lave et temamøde herom for 
skolebestyrelsen, eller skolebestyrelserne. Peter undersøger 
nærmere.

6. Regnskab 2018 og budget 2019

• Orientering om regnskab 2018
• Gennemgang af budget 2019

Regnskab 2018:

Det regnskabsmæssige resutatet for Sletten Skole er et 
overskud på kr. 1.747.978.

Der er dog heri indregnet ikke fakturerede udgifter på 681.000 
til cromebooks, legeplads til afdeling Otterup på kr. 400.000,

Øremærkede udviklingspuljer på 281.000.

Det reelle overskud i budgetåret 2018 er kr. 436.978

(Justeringer af de angivne tal kan forekomme).

Det er positivt, at flere års underskud er vendt til et overskud.

Budget 2019:

Vi glæder os til arbejdet med de nye udviklingspuljer og 
arbejdet med planlægningen og udfoldelsen af det nye 
skoleår.

7. Ny aftale for folkeskolen

• Orientering og status

Bilag 2

Mads orienterede om den nye aftale.

Vi afventer lov-tekst og den tolkning der herefter laves i 
Nordfyns Kommune.

Herefter skal vi udmønte dette lokalt på Sletten Skole.

Diskussionspunkt:
8. Evaluering af udmøntning af 
folkeskolelovens §16b i indeværende 
skoleår

• Fremlægges data fra 
spørgeskemaundersøgel se 
blandt elever, forældre og 
personale

• Fælles drøftelse om fordele og 
ulemper ved udmøntning af

Mads fremlagde evalueringen fra elever, forældre og 
personale.
Eleverne, forældrene og personalet er generelt glade for den 
kortere skoledag og de konsekvenser den har.

Der var dialog om ordningen.
Der er ønske om kvalitet frem for kvantitet.
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§16b i indeværende skoleår

Beslutningspunkt:

9. Udmøntning af §16b i skoleåret 
2019-2020

Arbejdet med den nuværende udmøntning af §16b ønskes 
videreført med justeringer og tilpasning til den nye 
lovgivning.

Evt. Høringsfrister bør være længere, så høringssvar bedre kan nås, 
og ikke kræver ekstraodinære møder.

Godkendelse af referat
Lukkede punkter, herunder 
kvartalsvis opfølgning på budget og 
status på aktuel personalesituation
Næste møde:
Tirsdag den 9. april på afd. Nordvest NB. mødet er flyttet til denne dato.
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