
Årsberetning Flakkebjerg Fællesbestyrelse 2018/2019 
 

Bestyrelsen: 

Forældrevalgte: 

Mads Harkjær Møller(formand), Gitte Altenburg(Næstformand), Anita Kjeldsen, Stella Bonde, 

Lisbeth Bolin, Camilla Rink, Annette Rasmussen,  

Suppleanter: Mette M. Røeboe 

Medarbejderrepræsentanter: Jacob Seersholm og Linda Arleth 

Elevrepræsentanter: Lasse 6 klasse, Kris 6. klasse  

 

20. august konstituerede bestyrelsen sig med Mads Harkjær Møller som formand, Gitte Altenburg som 

næstformand, Lisbeth Bolin som repræsentant for samarbejdet med Landsbyrådet, samt Camilla Rink og 

Stella Bonde som repræsentanter for udvalget for sponsoreringer og fonde. Gitte og Stella blev valgt til 

ansættelsesudvalget for lærerstillinger og Camilla og Annette til ansættelsesudvalget for pædagogstillinger.  

På første bestyrelsesmøde blev der lavet årshjul og mødeplan for kommende års arbejde. Desuden aftalte 

Fællesbestyrelsen fordelingen af kommende opgaver for Fællesbestyrelsen.  

I august og september 2018 arbejdede Fællesbestyrelsen med høringssvar i forhold til rammebudgettet for 

2019, 2020, og 2021. På de første møder arbejdede Fællesbestyrelsen også med budgetaftaler og dertil 

høringssvar.  

Fællesbestyrelsen har aktivt fravalgt en frokostordning i Flakkehaven. Beslutningen blev truffet efter en 

overvejelse om, at en frokostordning vil have for store ressource- og økonomiske konsekvenser for den 

daglige drift af Flakkehavnen.  

Vores udvalg for sponsoreringer og fonde har løbende arbejdet med at indsamle penge til indkøb af en 

ladcykel til Flakkehaven. Denne ladcykel er nu indkøbt og giver mulighed for flere ture ud af huset for 

Flakkehavens børn. Cyklen har indtil nu været en stor succes. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til 

de sponsorer, der har støttet økonomisk til cyklen.  

Hen over efteråret har ansættelsesudvalgene været i gang med ansættelser. Skolen og Flakkehaven har i 

årets løb ansat Dorthe Jaeger som lærer på skolen og Flakkehaven har ansat to nye pædagoger – Heidi 

Jensen og Naya Renee Willers.  

Børne- og Ungeudvalget var på besøg på skole og Flakkehaven den 10.9.2019, hvor de fik en rundvisning. 

Skole og Flakkehaven skitserede de daglige gøremål på stederne, således Børne og Ungeudvalget fik indblik 

i driften.  

I fællesbestyrelsen har vi løbende drøftet vedligeholdelse af lokaler. Det har nu udmøntet sig i, at der fra 

politisk side er besluttet, at det fysiske undervisningsmiljø skal opgraderes.  



Trafiksituationen omkring Flakkehaven og skole har været et gennemgående tema på en del af 

Fællesbestyrelsens møder. Resultatet er synligt og der er nu tydelige  parkeringsbåse ved både skole og 

Flakkehaven. Fællesbestyrelsen glæder sig over, at der med disse nye forhold er skabt markant større 

sikkerhed for de børn og voksne, som dagligt færdes på området.  

Fællesbestyrelsen har ligeledes arbejdet med regnskabsbalancen på Flakkehaven og skolen. Økonomien er 

for Fællesbestyrelsen fremlagt kontinuerligt hen over året.  

Fællesbestyrelsen har gennem hele året arbejdet med principperne for Flakkehaven og skolen. 

Fællesbestyrelsen vil fortsætte med at udarbejde principper, som fremadrettet har fokus på, at det skal 

være fællesprincipper for de to institutioner.  Et hurtigt rids over principper kan nævnes fravær, 

lektiepolitik, fællesarrangementer, anderledes skoledage, skole-hjem samarbejde, mv. Hvis I vil læse mere 

om skole og Flakkehavens principper, kan de læses her: https://flakkebjergskole.slagelse.dk/om-

skolen/politikker-og-regler 

Evaluering af fællesbestyrelsen, og udviklingen af bestyrelsesarbejdet, har været et gennemgående tema 

på møderne. I sammenhæng med, at vi får gennemarbejdet fællesprincipperne, så afspejles disse nu mere i 

det arbejde, der foregår på tværs af skole og Flakkehaven.   

 01.08. 2019 kommer der en ny folkeskolereform, der vil få betydning for elevernes skoledage. Kort 

præciseret betyder det;  

kortere skoledage for indskolingen  

flere timer for eleverne i fritidshjemmet  

færre understøttende undervisningstimer 

 

1. august 2019 træder det nye kommunikationssystem AULA i kraft. Det betyder; at SkoleIntra nedlægges 

og AULA træder i stedet for Intra. Både Flakkehaven og Skolen kommer til at benytte sig af AULA, men i 

første omgang er det kun skolen, der kobles op på det nye kommunikationssystem.  

Fællesbestyrelsen har i årets løb været rundt i samtlige klasser og informere om Fællesbestyrelsens 

arbejde. Det har afstedkommet gode ideer til emner, som forældre og elever gerne ville have drøftet på 

fællesbestyrelsens møder.  

Fællesbestyrelsen glæder sig desuden over, at der nu arbejdes intensivt på udviklingen af den 

fællespædagogiske praksis på skolen og Flakkehaven. Der er nu to årlige personalemøder, hvor personalet 

på de to steder arbejder konkret med pædagogisk udviklingsarbejde. Fællesbestyrelsen ser frem til at blive 

introduceret for resultaterne af det arbejde, som har været i gang siden samdriften.  

Fællesbestyrelsen glæder sig i øvrigt også til at blive inddraget i de pædagogiske lærerplaner fra 

Flakkehaven. Hvis I ønsker at læse mere om de pædagogiske læreplaner, så kan i læse mere om det via 

dette link: https://flakkehaven.slagelse.dk/profil/paedagogisk-laereplan 

 

I øvrigt glæder Fællesbestyrelsen sig over, at både skole og Flakkehaven udmærker sig på børne og 

elevsiden i forhold til læring, trivsel og udvikling. Der har været gode resultater på mange fronter – ingen 

nævnt, ingen glemt. Vi ser frem til et nyt spændende og udviklende år. Allerede nu vil Fællesbestyrelsen 



bede alle forældre overveje, hvorvidt de kunne være interesseret i at være med til at arbejde med nogle af 

ovenstående punkter. Der er valg til fællesbestyrelsen i foråret 2020, så overvej om bestyrelsesarbejde er 

noget for Jer.  

 

Mange hilsner  

Fællesbestyrelsen Flakkebjerg. 


