
 
Side 1 / 3 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 

 

 

Sag: 18-15045 

Dok.nr. 39338-19 

 

 

Data om mødet: 

Dato: 26. februar 2019 

Tidspunkt: 17.00-18.25  

Sted: Mødelokale 1 på Fire9eren, Skolegade 11 

Mødeleder: Bent Gade Jensen 

 

Afbud: Nina Jacobsen. 

 

Mødedeltagere: 

Bent Gade Jensen 

Karina Guldager 

Poul Pedersen 

Geraldine van Dorp 

Martin Bjerre Ehmsen 

Maja Møller Stub 

Nina Jakobsen 

Kirsten Wichmann 

Lisbeth Lykke Christensen 

Mathilde Rose Bording (elevråd) 

Madicken Thit Eskildsen (elevråd) 

 

Lene Bech Jeppesen 

Trine Dalgas 

 Dagsorden: 

 

Referat: 

 

1: Velkomst 

 

Velkomst ved formanden. 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

Godkendt 

3: Godkendelse af referat 

 

Referat godkendt og underskrevet. 



 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering 
b) Formandens orientering 
c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrådet 
e) Andet  

 

a)33 elever indskrevet til 
kommende 0. årgang. Ønske om at 
udskyde klassedannelsen til 
oktober, og i tiden fra skolestart til 
klasserne dannes påtænkes at lade 
eleverne delt i drenge/pige hold. 
Skolebestyrelsen bakker op herom. 

Elevtal: 525 børn.  

Cepos: Varde Kommune er på en 
6. plads, og Ølgod Skole ligger 
øverst i Varde kommune, og nr.  
43 på landsplan. 

Elevplaner: Forsøget med 
forenklede elevplaner har været 
forelagt Udvalget for Børn & 
Læring, og er nu sendt videre til 
Undervisningsministeriet. Udvalget 
roste Ølgod Skole for at gøre 
afprøve nyt. 

b) Bent og Karina er inviteret til 
møde i Skole og Forældre i Varde. 

c) Intet nyt p.t. 

d) Elevrådet arbejder med 
elevfesten som skal afholdes i 
april, samt planlægning af 
elevernes dag i overbygningen.  

5: Regnskab 2018 
 

Der er overskud både i skolen og 
SFO  større en tidligere forventet. 
Dette skyldes til dels udfordringer 
med det nye økonomisystem, som 
har gjort det svært at følge 
forbruget de sidste par måneder af 
2018. 

Planlægger udskiftning af møbler 
på 0. årgang samt udskiftning af 
smartboards. 

I SFO arbejdes der på lave 
støjdæmpende foranstaltning i 
Bøgely, ligesom en del af 
overskuddet vil blive brugt på 
personaledelen indtil denne er 
justeret i forhold til den nye 
tildeling.  

6: Status på gymnastiksal og A-området 

 

Der har været møde med Erik Buhl 
og Tina Agergaard (Lars Teglgård 
var forhindret) om hvorvidt det kan 
betale sig at renovere 



 

gymnastiksalen. Måske skal 
renovering kontra nybyggeri af 
færre kvadratmeter overvejes. Der 
skal følges op i forhold til budget i 
september. 

Der indkaldes til nyt møde med 
Erik Buhl og Lars Theilgaard inden 
sommerferien. 

7: Årsberetning og møde med forældrene 

 

Årsberetning og møde for 
forældrerødder den 13. august 
2019. Forslag til emner: Lejrskole, 
støtteforening. 

Bent aflægger beretning som bliver 
filmet og lagt ud på intra. 

 

8: Revidering af princip om lejrskoler (bilag) 

 

Udkast laves til næste møde. 

 

9: Revidering af princip om ansættelser 
(bilag) 

 

Næste møde. 

 

10: Evt. 

 

Trafik i skolegården drøftet. 

Tagudskiftning forventes afsluttet 
om 3 uger.   

 

11: Lukket del af mødet:  
 

 

 

12. Næste møde:  
Tirsdag den 2. april 2019 

 

 

 


